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อนุโมทนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย รักษาราชการ
แทนอธิการบดี รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ปรารภวันอาสาฬหบูชาแห่ง
ปี ๒๕๕๗ ที่จะมาถึงในวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นี้ เห็นเป็น
โอกาสที่จะทําบุญสร้างมงคลด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ที่จะ
เสริมสร้างคุณธรรมและสติปัญญา เพื่อให้เกิดประโยชนส์ขุทีแ่ทจ้รงิแก่
ชีวิตและสังคม จึงได้แจ้งขออนุญาตพิมพ์หนังสอื จะอยูอ่ยา่งเปน็เหย่ือ 
หรือขึ้นเหนือไปนําเขา ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์     
(ป. อ. ปยุตฺโต) เพื่อแจกมอบเป็นธรรมทานแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นํานักศึกษา  

การพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานนั้น นับว่าเป็นการให้อย่าง
สูงสุด ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ ชนะทานทั้ง
ปวง เป็นการแสดงน้ําใจปรารถนาดีอย่างแท้จริงแก่ประชาชน ด้วย
การมอบให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญาและทรัพย์อันล้ําค่าคือธรรม ที่จะ
เป็นหลักนําประเทศชาติให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้อง และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขที่แท้และย่ังยืนแก่ชีวิตและสังคม 

ขออนุโมทนา คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ได้มีบุญเจตนาในการบําเพ็ญธรรมทานครั้งนี้ ขอกุศลจริยา
ที่ได้ร่วมกันบําเพ็ญแล้ว จงสัมฤทธิ์ผลให้ผู้บําเพ็ญธรรมทาน เจริญ
งอกงามด้วยจตุรพิธพรชัย พร้อมทั้งสังคมประเทศชาติวัฒนาสถาพร 
ด้วยพลังแห่งสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติสืบไป 

วัดญาณเวศกวัน 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 



เป็นทีน่่ายนิดยีิง่อกีครัง้หนึง่ท่ีรกัษาราชการแทนอธกิารบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ จะได้มอบหนังสือเรื่อง 

“จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อ หรือขึ้นเหนือไปน�าเขา” ให้แก่ผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้น�านักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา 

และวันเข้าพรรษา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�า่เดือน ๘ ซึ่ง

ในปีนีต้รงกบัวนัที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มคีวามส�าคญั คอืเป็น

วนัท่ีองค์สมัมาสมัพทุธเจ้า ทรงประกาศพระศาสนาเป็นคร้ังแรก 

โดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร เป็นผลให้เกิด

มีพระสาวกรูปแรกขึ้นในพระศาสนา จนถือได้ว่ามี พระพุทธ 

พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย เป็นครั้งแรก

ในโลก จึงเป็นวันส�าคัญของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธทุกคน 

พึงระลึกถึงความส�าคัญนี้ ประพฤติปฏิบัติตนตามครรลองแห่ง

พระศาสดา

ส่วนวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม ๑ ค�่า เดือน ๘ ซึ่งในปี

นี้ ตรงกับวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๕ ค�า่ เดือน ๑๑ 

ของทุกปี วันเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูป

จะต้องปฏิบัติตาม หมายถึงการอธิษฐานอยู่ประจ�าที่ไม่เที่ยว

เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 

ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๕๗



จารกิไปยงัสถานทีต่่างๆ ตลอด 3 เดอืน ในฤดฝูน เนือ่งจากเป็น

ฤดูกาลเพาะปลูกและการเดินทางไม่สะดวก ทั้งอาจเหยียบย�่า

ให้พืชสวนไร่นาของชาวบ้านเสียหายได้ จึงเป็นโอกาสดีส�าหรับ

สาธุชนที่จะได้ท�าบุญ ค�้าจุนพระสงฆ์ให้ท่านได้ปฏิบัติธรรม 

และถ่ายทอดหลักธรรมค�าสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

แก่ลูกหลาน

จากความส�าคญัของวนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษานี้ 

จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้น�า

นกัศกึษา จะได้น้อมน�าหลกัธรรม ในหนงัสอื “จะอยูอ่ย่างเป็นเหยือ่ 

หรือขึ้นเหนือไปน�าเขา” ไปยึดถือปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้อยู่อย่าง

เป็นเหยือ่ บรรลถึุงความดีงาม สร้างสรรค์สงัคมและประเทศชาติ 

ให้มีความสงบสุข ร่มเย็น และสันติสุข มีความส�าเร็จในชีวิต

อย่างแท้จริง ในนามสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



คนในสังคมไทยยุคปัจจุบันนี้ อยู่ในภาวะของการแข่งขัน 

ซึ่งเป็นเรื่องของการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์กัน ถือผลประโยชน์

ทางวตัถเุป็นใหญ่ ซ่ึงภาวะนีถู้กครอบง�าโดยอิทธิพลของชาวต่างชาติ

ที่มาเร่งให้คนไทยเข้าสู่การแข่งขันเพื่อชัยชนะจอมปลอม เพื่อให้

ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนา(พัฒนาแต่วัตถุ) โดยหารู ้ไม่ว ่า

ความชนะนั้น เราตกเป็นเหยื่อให้เขาโดยไม่รู้ตัว และหลงระเริง

อยูใ่นการแข่งขันทีเ่ขาต้องการให้เป็น ให้ใช้ทรพัยากรมากๆ แสวงหา

ผลประโยชน์กันมากๆ โดยสุดท้ายเราก็ร่วมกันท�าลายโลก ท�าลาย

ทรัพยากรของชาติ ขายที่ขายแผ่นดินให้ชาวต่างชาติเข้ามาเสวยสุข 

เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบจอมปลอม โดยคนไทยเจ้าของ

ประเทศ เป็นเพียงลูกจ้างท่ีได้รับค่าตอบแทนจากชาวต่างชาติ

บนแผ่นดินไทย นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ

การที่เราตกเป็นเหยื่อ เกิดจากเราไม่เป็นตัวของตัวเอง 

เห็นวัตถุเป็นของวิเศษ ที่ต ้องแก่งแย่งกันแสวงหาด้วยความ

ด้อยปัญญา ขาดความเข้าใจและเข้มแขง็พอทีจ่ะยนืหยดัด้วยปัญญา

ของตนเอง ที่เข ้าถึงแก่นแท้ของการพัฒนาและความส�าเร็จ 

หนังสือเร่ือง “จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อ หรือขึ้นเหนือไปน�าเขา” ของ

พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จะช่วยให้เรา

รู้หลักการพัฒนาคน ให้คนเป็นผู้สร้างสังคม และเป็นผู้ทีจ่ะน�าสงัคม 

ไม่ถูกหล่อหลอมโดยค่านิยมบริโภค ซึ่งไหลไปตามกระแสนิยม 

ค�าน�า



ความส�าเร็จของมนุษย์ ไม่ได้มีความหมายคับแคบอยู่ที่การได้

ผลประโยชน์ด ้วยการชนะการแข่งขัน แต่ความส�าเร็จที่แท ้

คือท�าอย่างไรจะให้ชี วิตนั้นบรรลุความดีงาม สังคมร ่มเย็น 

และสันติสุข นี่คือความส�าเร็จที่แท้จริง การที่เราจะแก้ไขปัญหาใดๆ 

ก็ตาม ต้องรู้จักใช้ปัญญา รู้จักอุเบกขาให้เป็น มองให้ชัด เห็นให้ทั่ว

ทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ชีวิตก็จะเกิดความส�าเร็จ สังคม

ก็จะร่มเย็นน่าอยู่ ประเทศชาติเข้มแข็ง ไม่ตกอยู ่ในอิทธิพล

ของต่างชาติ

ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่ตรงกับวันท่ี 

๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นี้ ขอให้เราชาวราชมงคลพระนคร 

ได้น้อมน�าหลกัธรรมขององค์สมัมาสมัพทุธเจ้า ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอด

โดยพระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

น�าไปยดึถอืปฏบิตั ิเพือ่ทีเ่ราจะได้ไม่อยูอ่ย่างเป็นเหยือ่ และอยูเ่หนอื

ไปน�าเขา โดยอยู่เหนือจิตใจเขาด้วยความดี มีความส�าเร็จในชีวิต

อย่างแท้จริง คือชีวิตท่ีบรรลุความดีงาม เพราะอยู่ด้วยจิตที่ลงตัว

พอดด้ีวยปัญญา อบรมสัง่สอนนกัศกึษาให้มจีติใจยดึม่ันในคณุธรรม 

น�าพามหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติให้พัฒนาอย่างแท้จริง

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



สารบัญ 

อนุโมทนา ก 

จะอยูอยางเปนเหยือ่ หรือ ขึ้นเหนอืไปนาํเขา  ๑ 
ทั้งประเทศเหยื่อ และประเทศใหญ รวมกันไดในการทําลายโลก ๒ 
สังคมไทยมีสถานะและสภาพอยางไร ในโลกเวลานี้? ๖ 
สังคมผลิตคน แลวก็คนเพื่อสังคม เทานัน้หรือ? ๑๑ 
พฒันาคน จะวางเปาหมายกันแคไหนดี? ๑๔ 
ประเทศพัฒนา ทั้งที่รูปญหา ก็ไมกลาจะแก ๑๘ 
เมืองไทยนี้ดี อะไรๆ ก็สบาย เลยกลายเปนไมดี ๒๐ 
วัฒนธรรมน้ําใจ ทําใหอบอุนดี 

วัฒนธรรมตัวใครตัวมัน ทําใหแขงขันไดดี ๒๓ 
มัวหวังพึ่ง ขอผล ก็ตองออนแอ

ลอยไปในกระแส อยางเปนเหยื่อที่ดี ๒๕ 
ระวัง! ถาไมพัฒนาคนใหดีลํ้า  

จะเพล่ียงพลํ้าแกเทคโนโลย ี ๒๘ 
ถามัวออนแอ เอาแตสุขสบาย  

ก็ตองไปเขาสูตร “ทุกขงาย สุขไดยาก” ๓๑ 
รูจักไทย เขาใจฝร่ัง ทั้งในขอดอยขอดี  

แลวปรับใหเขาที่เขาดุล ๓๕ 
คนไทยตองมปีญญา รูจักอุเบกขาใหเปน  ๓๘ 

สารบัญ 

อนุโมทนา ก 
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ค 

ตองมีปญญาเลิศ จึงรูจักความประเสริฐของอุเบกขา  ๔๐ 
ถามองไมชัดเจน เห็นไมทั่วระบบ  

ก็จะพบแตความสับสน ๔๒ 
จะรักษาสังคมไทย ใหทั้งสุขใสและเขมแข็ง  

ตองไมเอาธรรมไปหั่นแบงใหกระจัดกระจาย ๔๔ 
เอาสันโดษ+ไมสันโดษ   

เปนบทพิสูจนการสรางสรรคสังคมไทย ๔๘ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ค 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



จะอยูอยางเปนเหยื่อ  
หรือ

ขึ้นเหนือไปนําเขา1* 

ถาม:  ขออนุญาตกราบเรียนพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยวา 
กระแสคานิยมอันเปนเปาประสงคของสังคมไทยปจจุบันน้ัน มีทัศนะ
เปนมิจฉาทิฏฐิ หรือสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงมีบทบาทและเปนตัวกําหนดท่ี
สําคัญย่ิงแกคนในสังคมขณะนี้ หรือเปนทิศทางสื่อนําแกชนรุนตอไป 

ตอบ: ในการตอบคําถามขอน้ี ตองเริ่มดวยขอพิจารณาวา เวลาน้ี
สังคมมีสภาพเปนอยางไร  

ก็เห็นกันอยูวา สังคมปจจุบันนั้น อยูในภาวะของการแขงขัน ซ่ึง
เปนเรื่องของการแยงชิงผลประโยชนกัน หรือเรียกวาระบบผลประโยชน 
คือถือผลประโยชนเปนใหญ และผลประโยชนก็เปนเรื่องทางวัตถุ  

ทีนี้ก็ตองดูวาระบบน้ีมาจากไหน? ก็คอนขางชัดวา สังคมไทย
เราไมไดเปนตัวของตัวเองในเร่ืองนี้ เพราะวาระบบนี้มาจากขางนอก  

*1 กองบรรณาธิการ วารสารรมโพธิ์แกว ไดนมัสการกราบเรียนถามพระธรรมปฎก (ป. อ.
ปยุตฺโต) เกี่ยวกับทัศนะและมุมมองตอสังคมไทย เมื่อปลายพรรษาป ๒๕๓๘ ณ สถาน
พํานักสงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 



๒ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

ท้ังประเทศเหยื่อ และประเทศใหญ 
รวมกันไดในการทําลายโลก 

ในฐานะท่ีสังคมไทยอยูในโลกปจจุบัน ซึ่งเวลานี้มีอารย-
ธรรมตะวันตกครอบงําอยู จึงกระทบกับกระแสของระบบสังคม
แบบแขงขันแยงชิงผลประโยชนท่ีมาจากตะวันตก  

เวลาน้ี อิทธิพลของสังคมตะวันตกน้ันแผไปครอบคลุมท่ัว
โลก เปนสภาพที่เรียกวาโลกาภิวัตน  ฉะน้ัน ระบบแขงขันจึงเปน
โลกาภิวัตนอยางหน่ึงท่ีแผไปท่ัวโลก สังคมไทยก็พลอยถูกอิทธิพล
อันน้ีนําและครอบงํา จึงพลอยเปนไปตามกระแสน้ันดวย 

ในการท่ีสังคมไทยไมไดเปนตัวของตัวเอง แตเปนไปตาม
กระแสอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก เมื่ออารยธรรมตะวันตกแผ
อิทธิพลระบบแขงขันเขามา ก็เกิดมีการแขงขันข้ึนในหลายระดับ 
ตั้งแตระดับบุคคลที่แตละคนแยงชิงผลประโยชนซึ่งกันและกัน 
จนถึงระดับสังคมประเทศชาติ ซึ่งแตละประเทศชาติก็แขงขันแยง
ชิงผลประโยชนซึ่งกันและกัน และตองเอาชนะกัน  

ทีน้ี ในเม่ือสังคมไทยไมเปนตัวของตัวเองในเร่ืองน้ี เพราะ
ระบบน้ีมาจากท่ีอื่น เขาใหญกวา แลวมาครอบงํา เราถูกระบบน้ี
ครอบงํา เปนผูถูกกระทํา เมื่อตองการเอาชนะกันระหวางประเทศ 
เราก็เปนเบ้ียลาง แลวเราจะอยูในฐานะอะไร?  

เมื่อสังคมแขงขันแยงชิงผลประโยชนกัน ในขณะที่ฝาย
หน่ึงจะเอาชนะอีกฝายหน่ึง ฝายหน่ึงก็จะตองเปนผูไดเปรียบ และ
อีกฝายหน่ึงเสียเปรียบ ถาสังคมไทยเปนผูถูกกระทํา สังคมไทยจะ
อยูในภาวะอยางไหน ก็ตอบไดเองวาอยูในภาวะเสียเปรียบ  

๒ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 
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รวมกันไดในการทําลายโลก 

ในฐานะท่ีสังคมไทยอยูในโลกปจจุบัน ซึ่งเวลานี้มีอารย-
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ชิงผลประโยชนซึ่งกันและกัน และตองเอาชนะกัน  

ทีน้ี ในเม่ือสังคมไทยไมเปนตัวของตัวเองในเร่ืองน้ี เพราะ
ระบบน้ีมาจากท่ีอื่น เขาใหญกวา แลวมาครอบงํา เราถูกระบบน้ี
ครอบงํา เปนผูถูกกระทํา เมื่อตองการเอาชนะกันระหวางประเทศ 
เราก็เปนเบ้ียลาง แลวเราจะอยูในฐานะอะไร?  

เมื่อสังคมแขงขันแยงชิงผลประโยชนกัน ในขณะที่ฝาย
หน่ึงจะเอาชนะอีกฝายหน่ึง ฝายหน่ึงก็จะตองเปนผูไดเปรียบ และ
อีกฝายหน่ึงเสียเปรียบ ถาสังคมไทยเปนผูถูกกระทํา สังคมไทยจะ
อยูในภาวะอยางไหน ก็ตอบไดเองวาอยูในภาวะเสียเปรียบ  

ในฐานะท่ีสังคมไทยอยู ่ในโลกปัจจุบัน ซึ่งเวลานี้มี
อารธรรมตะวันตกครอบง�าอยู่ จงึกระทบกับกระแสของระบบสงัคม
แบบแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ที่มาจากตะวันตก



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓ 

ในระบบแขงขันน้ัน จะมีแนวทัศนะ ๒ อยาง หรือมีการมอง 
๒ ข้ัน คือในความคิดของคนท่ีมองกันดวยสายตาของการแขงขัน
แยงชิง  

ขั้นที่ ๑  จะมีความรูสึกเปนคูแขง และมองกันเปนปฏิปกษ 
แลวก็มีความรูสึกระแวงกัน  

ขั้นที่ ๒ ถาใครมีความสามารถมากกวา ก็จะมองอีกฝาย
หน่ึงเปนเหย่ือ  

น่ีคือแนวทัศนะของการแขงขัน  
ทีน้ี ถาไทยเราเปนฝายเสียเปรียบ อยูใตครอบงํา ฐานะท่ี 

๑ ก็เปนคูแขง ฐานะท่ี ๒ ก็เปนเหย่ือ  
น่ีเปนเร่ืองท่ีตองพิจารณา และไทยเราก็อยูในภาวะอันน้ี 

แตเรารูตัวไหม?  
ถาเราไม รูตั ว  ก็กลายเปนวา  เราอาจจะหลงระเริ ง

เพลิดเพลินไปในระบบนี้ ชนิดท่ีเปนเหยื่อเขาดวยความไมรูตัว และ
ยังหลงระเริงเพลิดเพลินในความเปนเหย่ือเสียดวย น่ีประการหน่ึง  

ทีน้ี มองไปท่ีรากฐาน แหลงท่ีมาของระบบนี้ท่ีวามาจาก
ตะวันตกน้ัน ตะวันตกเองเปนอยางไรในระบบการแขงขัน ก็ปรากฏ
วาสังคมตะวันตกเอง ก็อยูในสภาพที่ทรุดโทรมเต็มทีแลว  

สังคมอเมริกันก็โทรมลงไปอีก ท้ังดานชีวิตจิตใจ ท้ังดาน
สังคมที่เสื่อมศีลธรรม จากปญหาแตกแยกแบงผิว เร่ืองยาเสพติด 
ปญหาทางเพศ กาวหนามาอีก การศึกษาย่ิงสูง แตคนยิ่งกอปญหา
อยางปญญาออน เกิดความรุนแรงแบบเลื่อนลอยคาดไมไดไมถึง 
คนพัฒนาโรคท่ีเกิดจากการกินเสพบริโภคอยางไมรูจักพอดี ฯลฯ  



 
 
 
 
 
 

๔ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

ปญหาอีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญก็คือ คนท่ีแขงขันกัน ก็เพ่ือหา
ผลประโยชน และผลประโยชนน้ันจะเกิดข้ึนได ก็ตองไปเอาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนเรื่องธรรมดา เพราะมนุษยจะมีสิ่ง
สําหรับเอามาเสพบริโภคท่ีเรียกวาผลประโยชนน้ัน ก็ตองไปเอา
จากธรรมชาต ิ 

เมื่อแขงขันมาก ก็ไปดวยกันกับการบริโภคมาก เมื่อบริโภค
มาก ก็ตองเอาจากธรรมชาติมาก ธรรมชาติก็ย่ิงเสื่อมโทรม เพราะ  

๑. ทรัพยากรรอยหรอ  
๒. มีการระบายของเสียมาก ทั้งในแงที่วา เม่ือผลิตมาก ก็ตอง

ระบายมลภาวะมาก และเม่ือบริโภคมาก ก็เกิดขยะมาก  
ฉะน้ัน ธรรมชาติแวดลอมก็เสื่อมโทรมและเสียไป 
สังคมตะวันตกก็รูตัวอยูวา เวลาน้ีปญหาเหลาน้ีหนักมาก 

แตจะแกไขอยางไร เพราะเกิดภาวะขัดแยงข้ึนมาในตัววา ถาตัวอยู
ในระบบแขงขันหาผลประโยชนตอไป ก็คือการทําลายธรรมชาติ 
แตถาตัวหยุดไมทําลายธรรมชาติแวดลอม ก็คือการท่ีตัวเองจะตอง
ไมประสบความสําเร็จในระบบแขงขัน จึงเปนปญหากลืนไมเขา
คายไมออก วาจะเอาอยางไร  

แตจะอยางไรก็ตาม เวลาน้ีรอไมได เร่ืองเฉพาะหนาก็คือ
การท่ีจะรักษาหรือยึดไวใหได ซึ่งผลประโยชนของตัวและสิ่งท่ี
ไดมากับผลประโยชน คืออํานาจความย่ิงใหญ สองอยางน้ีตองมา
ดวยกัน ทรัพย กับ อํานาจ  

เมื่อตองการทรัพย ตองการผลประโยชน ก็ตองมีอํานาจ 
เพื่อท่ีจะไปเอาใหไดมาก เมื่อครอบงําคนอื่นได ก็เปดชองทางท่ีจะ



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕ 

ไปเอามาใหแกตัว และความย่ิงใหญน้ีอยูได ก็ดวยผลประโยชนอีก 
ก็ตองมีทรัพย จึงจะรักษาอํานาจไวได อํานาจกับทรัพย ก็เสริมซึ่ง
กันและกัน  

แตปญหาก็ตามมาอีกวา จะทําอยางไรละ ถาตัวไปเอา
ผลประโยชนมาก ธรรมชาติแวดลอมก็เสีย ถาตัวไมยอมหา
ผลประโยชน อํานาจของตัวก็จะลดลง ความย่ิงใหญก็จะเสียไป  

เมื่ออยูในเวทีโลกแหงระบบแขงขัน ก็ตองเอาชนะคนอื่น 
เมื่อเอาชนะคนอื่น ก็ตองหาผลประโยชนใหมาก  ธรรมชาติ
แวดลอมก็เสีย จึงกลืนไมเขาคายไมออกวาจะเอาอยางไร  

แตเฉพาะหนา สิ่งท่ีค้ําคออยู ก็คือผลประโยชนและอํานาจ
ตองเอาไวกอน ธรรมชาติจะเสีย ก็ตองยอม ทําเปนไมรูไมเห็น 
มองขามไปเสีย  

น่ีก็คือสภาพท่ีวา ในระบบแขงขันหาผลประโยชนน้ัน ตัว
ตนแหลงเองก็กําลังประสบปญหาอยางหนัก โดยเฉพาะในแงท่ีวา
จะทําลายโลก แตท้ังๆ ท่ีวาการแขงขันแยงชิงผลประโยชนน้ันเปน
การทําลายโลก ตัวเองก็ตองเอาเพื่อความย่ิงใหญของตนเอง จึง
เปนปญหากลืนไมเขาคายไมออก  

เมื่อแขงขันกันอยูในระบบของโลกนี้ การจะเปนผูชนะไดใน
ระบบแขงขัน ก็ตองไดผลประโยชนมาก การจะไดผลประโยชน
มาก ก็ตองมีผูบริโภค ท่ีจะเปนผูซื้อ  

ในทางเศรษฐกิจ จึงตองปลุกกระตุนใหผูเสพผูบริโภคน้ัน 
บริโภคใหมาก  



 
 
 
 
 
 

๖ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

อยางในเมืองไทยน้ี เมื่อเราเสพบริโภค ลุมหลงในวัตถุกัน
มาก ก็จะเกิดผลประโยชนแกเขามาก คือ ผูผลิตผูขายก็ไดผล
ประโยชนไป เขาก็ไดทรัพยมาก แลวอํานาจของเขาก็ย่ิงมีมาก  

เราก็เป็นเหยื่อป้อนผลประโยชน์ให้เขา และค้ําจุนอํานาจ
ของเขา โดยที่นึกภูมิใจว่าตัวเองสะดวกสบายได้บริโภคได้เสพมาก 
แต่ท่ีจริงก็คือ สร้างผลกําไรให้เขา และอยู่ใต้อํานาจของเขา ถูกเขา
กํากับและกําหนด พร้อมกันนั้น ตัวเองก็บริโภคทรัพยากรมาก ซึ่ง
เป็นการทําลายธรรมชาติแวดล้อม ร่วมกันท้ังสองฝ่าย  

ฉะน้ัน เวลาน้ีจึงไปดวยกันระหวาง   
๑. ระบบแขงขันหาผลประโยชน  
๒. คานิยมบริโภค  
สองอยางน้ีเก้ือกูลกัน ถามองในแงน้ีก็แบงเปน ๒ ฝาย คือ

ฝายผลิตก็เอาระบบแขงขันมาหาผลประโยชน  แลวก็ไดผล
ประโยชนไป สวนฝายลูกคา หรือฝายผูบริโภค ก็เพลินอยูใน
คานิยมบริโภค เมื่อบริโภคมาก ก็ไปสนับสนุนใหระบบแขงขันน้ัน
เกิดมีผลประโยชนมาก และดําเนินไปได  

สังคมไทยมีสถานะและสภาพอยางไร 
ในโลกเวลานี้? 

ถ า คน ไม มี ค า นิ ยมบ ริ โ ภ ค  คื อ  ไ ม ช อบ เ สพมาก 
ผลประโยชนของฝายผูผลิตก็เสียไป ฉะน้ัน ฝายผูผลิตซึ่งอยูใน
ระบบแขงขัน เมื่อจะเอาชนะ เพื่อจะไดผลประโยชนมาก ก็ตอง
กระตุนเราคนบริโภคใหมาก คือตองสงเสริมคานิยมบริโภค  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗ 

เมื่อเขาสงเสริมคานิยมบริโภค และเราบริโภคมาก ก็คือเรา
ตกหลุมพรางเปนเหย่ือเขา ใชไหม เขาก็ไดผลประโยชนสม
ประสงค แตเรานึกวาเราเกง เราไดบริโภคเยอะ เรามีความสุขมาก 
เราก็ย่ิงหลงมัวเมายินดีในตัวเอง  

ถามองในแงสัมพันธ ก็เปนเหย่ือเขา เมื่อมองในแงตัวเอง ก็
ไดเสพกันใหญ แตเมื่อมองในแงธรรมชาติ ก็คือธรรมชาติพินาศ ถา
มองในแงสังคม ก็คือ คนยิ่งเบียดเบียนกัน เพราะวามันย่ิงเอาจาก
กันและกัน และย่ิงไมซื่อสัตยตอกัน  

แคน้ีก็ชัดแลววา ระบบของสังคมปจจุบันเปนวิถีทางของ
การทําลายโลก แตก็เหมือนกับวามนุษยในยุคปจจุบันน้ี ท้ังๆ ท่ี
พอจะรูปญหา แตก็ไมรูจะหาทางออกอยางไร  

เมื่อมองดูประเทศท่ีย่ิงใหญ ก็ตองพยายาม          
๑. ในแงการผลิต ก็ตองเอาประเทศเล็กๆ เปนแหลงปอน

ทรัพยากร เพราะวาตัวเองจะผลิต แตทรัพยากรของตัวเองไมพอ ก็
ตองไปเอาทรัพยากรจากประเทศเล็กประเทศนอยท่ัวโลกมาใชใน
การผลิต             

๒. ในแงบริโภค ก็ตองไปกระตุนเราพวกประเทศเล็กๆ 
เหลาน้ีแหละใหบริโภคมาก เพื่อตัวเองจะไดผลกําไรมากๆ 

ในสภาพของระบบแขงขันอยางน้ี เม่ือมองสังคมไทย เรา
จะเสียเปรียบหลายชั้น 

๑. สังคมท้ังสังคมของเรา เปนสังคมท่ีไดรับอิทธิพลจาก
เขา เปนไปตามเขา เสียเปรียบ และอยูในภาวะเปนเหยื่อ ก็
เสียเปรียบเต็มตัว (อยู่เบี้ยล่าง เป็นเหย่ือเขา) 



 
 
 
 
 
 

๘ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

๒. ขณะท่ีอยูในระบบแขงขันน้ี เราไมรูทัน เราไมรูวาอะไร
เปนอยางไร กระแสเปนอยางไร เหตุปจจัยเปนมาอยางไร แถมยัง
หลงระเริงยินดีดวย (หลงเพลิน ไม่รู้เท่าทัน) 

๓. คนของเราน้ี เมื่อตองเขาสูระบบแขงขันระหวางประเทศ 
หรือระหวางสังคม มีคุณภาพไมพอ เชน ออนแอ ไมมีจิตสํานึก  
ทางสังคม เมื่อจิตสํานึกทางสังคมไมมี ก็ไมรวมตัวรวมใจที่จะทํา
ใหประเทศของตนชนะการแขงขัน (คนอ่อนแอ ขาดคุณภาพ) 
 ญี่ปุนก็ตองการความย่ิงใหญ  คิดเอาชนะ  อเมริกาก็
ตองการกูฐานะความยิ่งใหญคืนมา และรักษาสถานะไว หลาย
ประเทศก็ตองการใหญข้ึนบาง  

แต ในประเทศไทย จิตสํานึกรวมไมคอยมี อะไรๆ ก็
เปนเร่ืองของแตละคน เมื่อเปนเรื่องของแตละคน ก็จะมีปญหา คือ
กลายเปนวา  

๑. คนของเราแขงขันกันเองในระหวางคนไทยดวยกัน เมื่อ
แยงชิงผลประโยชนกัน ก็เหน่ือย แตละคนก็โดดเด่ียว ออนลา ไมมี
กําลัง                       

๒ .  คนของเราสวนหนึ่ง  เมื่อไมมีจิตสํานึกทางสังคม
สวนรวม ก็จะไปเปนเครื่องมือของตางประเทศ มาเอาคนพวก
เดียวกันเปนเหย่ือ คนของเราสวนหน่ึงจึงเปนเคร่ืองมือของคนขาง
นอก ใหมาหาผลประโยชนจากพวกเราดวยกันเอง  

๓. เพราะไมมีจิตสํานึกรวมกันน้ัน ก็มีความทุกขมาก 
ถาชาติไหนมีจิตสํานึกทางสังคม ก็จะเฉลี่ยความทุกขในใจ

กันได เพราะมีจิตสํานึกรวม  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 

เวลาทําการแขงขันอะไรตางๆ จะมีจุดหมายสองดาน คือ
เพื่อตัวเองอยางหน่ึง และเพื่อชาติรวมกันอยางหน่ึง สวนหน่ึง เปน
ความทุกขเดือดรอน แตอีกสวนหน่ึง ก็มีความรูสึกรวมท่ีทําใหเฉลี่ย
ทุกข เห็นอกเห็นใจกัน ทําใหสบายข้ึน และมีพลังรวมกัน  

คนท่ีมีความรูสึกรวมทุกขกันน้ัน จะมีความรูสึกท่ีดีมา
ทดแทนอยางหน่ึง คือ เกิดความอบอุนใจ เกิดพลังแข็งขัน และมี
ความสุขความอ่ิมใจจากความรูสึกน้ี 

สวนในสังคมแบบท่ีแตละคนตางคนตางทํา ไมมีจุดรวมน้ัน 
จะทุกขมาก ตางก็ระแวงกันเอง กลายเปนความทุกขท่ีมาทับถมอยู
ท่ีแตละคน โดยไมมีสวนรวมท่ีจะมาระบายแบง และโอกาสท่ีจะ
ชนะการแขงขันก็นอยดวย  

ตอนน้ีจะไมพูดในระดับบุคคล เมื่อพูดในระดับชาติ ภาระ
ของมนุษยยุคน้ีมี ๒ ชั้น คือ  

๑. ในระบบแขงขันน้ี แตละชาติ แตละสังคม พยายามจะ
เอาชนะกัน ระดบัน้ีก็เปนภาระอยูแลว  

๒. แตเมื่อมองตอไป การแขงขันระดับน้ี ถาชนะก็คือความ
พินาศของโลกท่ีวาไปแลว เพราะฉะน้ัน มนุษยแตละคนจะมีภาระ
อีกช้ันหน่ึงคือ ทําอยางไรจะแกไขปญหาของโลกท้ังหมดท่ีกําลังจะ
หายนะน้ี และทําใหเกิดสันติสุข คือทําใหโลกน้ีอยูดี ไมใชเพียงจะ
เอาชนะในการแขงขัน  

ในระดับท่ีหน่ึง ทุกคนคลายกับวา ถูกสังคมบีบคั้นให
จําเปนตองเอาชนะ เราจะชนะไดไหม?  

ภาระน้ีก็ข้ันหน่ึงแลวท่ีเราจะตองพยายาม แตถาชนะ ก็คือ
การรวมกันทําลายธรรมชาติ ทําลายโลก  



 
 
 
 
 
 

๑๐ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

ฉะน้ันก็ตองคิดอีกข้ันหน่ึง  เปนภาระข้ันท่ีสองวา  ทํา
อยางไรจะอยูเหนือชัยชนะ คือนํามนุษยหรือนําโลกน้ีไปสูสันติสุข 
โดยแกปญหาท่ีเปนอยู รวมท้ังแกระบบแขงขันดวย  

เมื่อตองทําถึง  ๒ ชั้นอยางน้ี การท่ีจะขามขั้นแขงขัน
เอาชนะ ไปสูข้ันแกปญหานํามนุษยสูสันติสุข ก็เลยยากเหมือนฝน 
รูสึกวาจะทําไมได เพราะตัวเองก็กําลังเปนเหยื่อเขาอยู ฉะน้ันก็
ตองรักษาตัวยืนหยัดใหไดกอน  

เปนอันวา ข้ันท่ีหน่ึงก็คือ ทําอยางไรสังคมไทยหรือคนไทย
จะยืนหยัดอยูได ไมใหสังคมอื่นเขามาครอบงําเอาไปเปนเหย่ือ ไม
แพในการแขงขัน สามารถตั้งตัวได  

หรืออยางดีข้ึนไปกวาน้ันก็คือ ชนะเขาได แตชนะชนิดท่ีวา
มีสํานึกข้ันท่ีสอง คือ รูอยูวา ถาขืนอยูในระบบแขงขันน้ี ก็คือการ
ทําลายโลกดวยกัน ฉะน้ัน จะตองระวังตัวไมใหทําลายโลก ใหการ
ชนะของเราน้ีมีผลเสียตอโลกนอยท่ีสุด และพรอมกันน้ัน เมื่อตัว
ชนะได ก็พยายามหาทางแกปญหาของโลกอีกดวย ซึ่งขณะนี้ ใน
ขั้นสอง ไมมีประเทศไหนทําได 

ฉะน้ัน มนุษยในยุคน้ีจึงตองรูและเขาใจสถานการณ รู
ตั้งแตวาตัวเองอยูในสภาพอยางไร อยูในความสัมพันธอยางไรกับ
ประเทศอื่น และโลกน้ีเปนอยางไร  

แตนาสงสัยวาสังคมไทยนี้ ไมรูเลย ไมรูท้ังสภาพของตัวเอง
ในความสัมพันธระหวางชาติ และปญหาของโลกท่ีเราจะตองรวม
แกไข  ซึ่ งมีตั้ งหลายช้ัน  ก็ไดแตหลงระเริงไปแควาจะให ได
ผลประโยชนมาก เสพมาก  บริโภคมาก สะดวกสบายใหมาก แลว
ก็สมใจตัวอยูแคน้ีเอง  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

เปนอันวา  
๑. ตัวเองไดบริโภคมาก โดยไมรูวาเปนเหย่ือเขา  
๒. แมตัวเองจะขยับข้ึนไป สมมุติวาเอาชนะระหวางชาติได 

ก็คือรวมทําลายโลกอีก 
ทีน้ี ทําอยางไรจะใหคนเกิดมีปญญารูเทาทัน และวางตัว

ใหถูก อยางนอยเพื่อนําชีวิตไปใหดีในสภาพอยางน้ี  

สังคมผลิตคน แลวก็คนเพ่ือสังคม เทานั้นหรือ? 
คนยุคปจจุบันน้ี เปนผูถูกสังคมหลอหลอมมากกวาจะเปน

ผูท่ีมาชวยสรางสรรคแกปญหาใหสังคม เพราะเปนผูถูกกระทํา
มากกวาเปนผูกระทํา  

สังคมเปนอยางไร ระบบเปนอยางไร ก็เปนไปตามน้ัน ไหล
ไป ไมใชอยูในฐานะที่จะมาจัดสรรจัดการสังคมวา สังคมน้ีมี
ปญหา มันเสียหายอยางไร เราจะมาแกมาจัดใหดี  

แตไดแคเปนผลิตผลของสังคม ถูกสังคมหลอหลอม ถูก
อิทธิพลของสังคมชักพาไป ระบบสังคมเปนอยางไร ก็เปนไป
ตามน้ัน ไมเปนตัวของตัวเอง ไหลไปตามกระแส 

การท่ีจะเปนตัวของตัวเอง ก็ตองมีปญญา เร่ิมดวยรูเขาใจ
สถานการณ วาเวลาน้ีเปนอยางน้ี ฉะน้ัน จึงตองยํ้าใหคนของเรามี
ปัญญา ท่ีรู้เท่าทันเขา  

เวลาน้ีก็ยังติดในศัพท  เชนคําวา  “ทรัพยากรมนุษย์” 
ทรัพยากรมนุษย ก็คือทุน เราเอามนุษยมาเปนทุน เปนปจจัยใน
การผลิต เปนปจจัยทางเศรษฐกิจ  



 
 
 
 
 
 

๑๒ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

มนุษยมีความสัมพันธกับสังคมหลายอยาง  
๑. มนุษยเปนองคประกอบท่ีมารวมกันสรางสังคมใหเปน

อยางใดอยางหน่ึง มนุษยเปนอยางไร ก็สรางสังคมอยางน้ัน เปน
ปจจัยตัวกระทํา  

๒. ในทางกลับกัน มนุษยก็ถูกสังคมหลอหลอม สังคมมา
หลอหลอมคน คนก็กลายเปนผลผลิตของสังคม  

แลวอีกอยางหน่ึง ในแงปลีกยอย ก็คือ  
๓. มนุษยน้ันคลายๆ วาเปนทุน หรือเปนปจจัยท่ีตอบสนอง

ความตองการของสังคม สังคมมีความตองการอยางน้ี แลวก็ใช
มนุษยเปนทุน เอาไปเปนเคร่ืองมือสนองความตองการของสังคม 
น่ีก็เปนปจจัย แตเปนปจจัยที่ถูกกระทํา 

การมองมนุษยเปนทรัพยากรน้ัน เปนแนวคิดท่ีเสี่ยง เพราะ
ถาเพลินไป ก็เทากับเอามนุษยเปนทุนไปสนองความตองการของ
สังคม  

สังคมกําลังตองการกําลังคนดานน้ี ก็ใหมหาวิทยาลัยผลิต
ผูสําเร็จวิชาชีพดานน้ีมาใหไดเทาน้ี เพื่อสนองความตองการของ
สังคม  

แตจุดหมายท่ีสังคมตองการจะสนองน้ัน เปนจุดหมายท่ี
ถูกตองหรือเปลา ตรงน้ีอาจจะไมไดคิด ถาจุดหมายท่ีสนองน้ันผิด 
มนุษยก็เลยเปนสวนประกอบท่ีเขาไปเพ่ิมกําลังความผิดพลาดให
รุนแรง โดยไมเปนตัวของตัวเอง  

เวลาน้ี เรายํ้าศัพทวา “ทรัพยากรมนุษย์” บอย โดยไมไดคิด
วา การมองมนุษยน้ัน มองไดหลายอยาง  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓ 

เราตองมองมนุษย ในแงเปนปจจัยตัวกระทํา ในการ
สรางสรรคสังคม  

มนุษยไมใชแคเพียงเปนทุนสนองความตองการของสังคม 
หรือลอยไปตามกระแสสังคมเทาน้ัน แตมนุษยตองมีปญญาท่ีจะ
ทําการเปลี่ยนแปลงแกสังคม หรือแกไขปญหาของสังคมดวย จึง
จะเปนมนุษยท่ีดี เพราะสังคมท่ีเราสรางข้ึนน้ัน ยอมเดินทางผิด
บางถูกบาง มีปญหาไดตลอดเวลา และมนุษยน่ีแหละท่ีจะมา
แกปญหา 

การท่ีสังคมจะเดินทางผิดหรือถูก ก็เปนไปตามกระแส
ความเปนไปและปจจัยแวดลอมตางๆ แมแตเพียงคานิยมตื้นๆ ซึ่ง
ไมแน เดี๋ยวก็ผิด เดี๋ยวก็ถูก ทีน้ีถาผิดแลว ใครแก ก็มนุษยน่ีแหละ  

เราจึงตองการใหมนุษยน้ัน เปนผูท่ีคอยสรางสรรคสังคม 
ซึ่งหมายความวา เวลาดี ก็สงเสริม เวลาผิดพลาด ก็แกปญหา 
และทําการเปลี่ยนแปลงใหถูก มนุษยท่ีมีคุณภาพ ตองเปน
ผูกระทําตอสังคมอยูเร่ือย  

แตเวลาน้ี มนุษยคือตัวบุคคล อยูในฐานะท่ีเปน
ผูถูกกระทําเสียมากกวา สังคมเปนฝายหลอหลอม คนไมเปนตัว
ของตัวเอง และไมไดพัฒนาตัวใหสามารถท่ีจะมารูสังคมและนํา
สังคม แตเปนเพียงไปตามสนองความตองการของสังคม เปนฝาย
ถูกกระทํา เมื่อถูกกระทํา ก็แยไปดวยกัน ท้ังคนและสังคม 

การถูกกระทํายังมี ๒ แบบ คือ  
๑. ถูกกระทําอยางหลอหลอม คือ สังคมเปนอยางไร ก็

หลอหลอมใหคนเปนอยางนั้น เชน สังคมมีคานิยมบริโภค แตละคน
เกิดมาอยูในสังคมน้ัน ก็มีคานิยมบริโภค อยากเสพไปตาม และ 



 
 
 
 
 
 

๑๔ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

๒. คนน้ันกลายเปนทุนท่ีจะใชสนองความตองการ หรือ
สนองจุดหมายของสังคมอีกดวย  

ตัวอยางเชน ในระบบแขงขัน ถาเอาคนมาใชเปนทุนเพ่ือ
ไปเสริมหรือรับใชระบบแขงขัน คนก็ถูกกระทําท้ังสองแบบ โดย 
หน่ึง ถูกหลอหลอม สอง เอาไปเปนกําลัง เปนทุนในการสนอง
ความตองการของสังคมน้ัน แลวสังคมก็มาหลอหลอมมาบีบคนอีก  

แทนท่ีวาคนจะมีคุณสมบัติบางสวนท่ีอยูเหนือสังคม และ
เปนผูมาทําการเปลี่ยนแปลงใหแกสังคม เราก็ไมอยูในฐานะน้ัน  

พัฒนาคน จะวางเปาหมายกันแคไหนดี? 
ตามท่ีถูกน้ัน มนุษยจะตองมีคุณสมบัติบางอยางเหนือ

สังคม  
หมายความวา มนุษยเปนผูสรางสังคม และเปนผูท่ีจะนํา

สังคม ถาสังคมมีความผิดพลาด มนุษยจะตองแกไข  
แตขณะน้ีกลายเปนวา มนุษยไมทันสังคม ไมเปนผูนํา

สังคม แตกลายเปนผูถูกกระทําอยางท่ีวา แทนท่ีจะเปนผูกระทําตอ
สังคม ฉะน้ัน เราจึงหลงใหลไปตามกระแสสังคม แลวแตสังคมจะ
เปนอยางไร บางทีเราก็เพลิดเพลินและหลงยินดีในระบบท่ีเปนอยู 
เชนระบบแขงขันหาผลประโยชน 

ย่ิงกวาน้ัน เรายังถูกล่อดวย  
หน่ึง ถาเราประสบความสําเร็จ คือเราชนะเขา เราก็ยินดี 

เราก็ไปติด เราก็ไปชอบ เราก็ไปหลงกับคําวาสําเร็จ พอชนะเขาได 
เกิดความสําเร็จ ก็ลําพองยินดี  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 

สอง  ติดหลงในคานิยมบริโภค  มองความสําเร็จใน
ความหมายวามีวัตถุมาก มีผลประโยชนมาก ไดเสพมาก น่ันคือ
ชัยชนะ น่ันคือความสําเร็จ ยินดีอยูแคน้ัน  

น้ีคือสิ่งท่ีกําลังเปนปญหา 
เวลาน้ี คําวา “ความสําเร็จ” ของมนุษย จึงคับแคบ มี

ความหมายอยูแควา ความสําเร็จ คือการไดผลประโยชน ดวยการ
ชนะการแขงขัน  

แตความสําเร็จท่ีแทคือ ทําอยางไรจะใหชีวิตของเราดีงาม 
ทําอยางไรจะใหเปนชีวิตที่มีความสุข ทําอยางไรจะใหสังคมรมเย็น
เปนสุข ทําอยางไรโลกจะอยูไดดวยดี ความสําเร็จข้ันนี้คนไมคิดแลว  

ความสําเร็จท่ีแทคืออะไร? ความสําเร็จของมนุษย เวลาน้ี
คิดกันแควา ฉันชนะในการแขงขัน ฉันไดผลประโยชนสมประสงค 
น่ีคือความสําเร็จของมนุษยจริงหรือ?  

ความสําเร็จแบบนี้ก็คือความสําเร็จในการเบียดเบียนกันใน
หมูมนุษย ดวยการแยงชิงกันและทําลายกัน ความสําเร็จอยูแคน้ัน  

มนุษยมองไมถึงวา ความสําเร็จ คือการท่ีชีวิตน้ีบรรลุ
ความดีงาม เปนชีวิตท่ีสมบูรณ สังคมน้ีรมเย็น มีสันติสุข โลกน้ีอยู
ในสภาพท่ีดี สภาพแวดลอมทุกอยางเรียบรอยนาร่ืนรมย น่ีคือ
ความสําเร็จท่ีแทจริง  

ถาเราใชภาวะน้ีเปนมาตรฐานวัด เราก็จะมองเห็นวา 
โอโฮ! เราไมไดทําอะไรสําเร็จเลยสักอยาง สังคมรมเย็นเปนสุขไหม 
ก็ยังไมสําเร็จ ชีวิตเราดีงามไหม มีความสุขดีไหม ก็ไมสําเร็จ โลกน้ี
ธรรมชาติแวดลอมดีไหม ก็ไมสําเร็จ  



 
 
 
 
 
 

๑๖ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

แตในหมูมนุษยเวลาน้ี ไมมีใครรู ไมมีใครมองที่จุดหมายน้ี 
ไมไดใชเกณฑน้ีวัดเลย เขามองความสําเร็จกันแคการแขงขันชนะ
แลวไดผลประโยชนมา เอาทรัพยและอํานาจเปนตัวกําหนด  

เพราะฉะน้ัน ความสําเร็จ จึงหมายถึงความหายนะ
ของมนุษยนั่นเอง  

ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะเกณฑหรือมาตรฐานท่ีใชวัด ไปไมถึง 
เพราะมีวิสัยทัศนท่ีมองสั้นๆ แคบๆ น่ีก็คือ ปญญาท่ีมองไมถึง และ
ติดในทิฐิความเห็น ความเชื่อถือ ถูกคานิยมของสังคมกําหนด  

คนท่ีถูกหลอหลอมดวยระบบของสังคม ก็มองไดแคน้ี ไมมี
ปญญาท่ีจะมองเหนือเลยข้ึนไป ใหเห็นวา สังคมขณะน้ีมีภาวะท่ี
เปนปญหา จะตองแกไข เราจะแกไดอยางไร แตกลับไปยินดี
เพลิดเพลินหลงมัวเมา ฉะน้ัน จึงตองคิดกันวา ทําอยางไรจะ
พัฒนามนุษยใหข้ึนเลยข้ันน้ีไปได น่ีคือปญหาในการพัฒนามนุษย  

เมื่อพูดวาจะพัฒนามนุษย หลายคนมองแคจะพัฒนา
มนุษยอยางเปนทรัพยากร คือทําอยางไรจะใหไปเปนกําลังหรือ
เปนทุนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเอาไปสนองความตองการของสังคมให
ไดผลดีย่ิงข้ึน เชนท่ีวาเปนแรงงาน จึงเปนเพียงสนองความตองการ
ของสังคมใหไดผลตามระบบท่ีเปนอยู คือระบบแขงขัน หรือหา
ผลประโยชน ซึ่งตองการชนะในการแขงขัน  

เ รา ก็จึ งมองคนที่มีคุณภาพ  ในความหมายวา เปน
ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ ท่ีจะสนองความตองการของระบบ แลวเรา
ก็บอกวาน่ีคือการพัฒนาคน  

ท่ีถูกตองน้ัน เราควรพัฒนาคนในฐานะไหน  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 

เราควรพัฒนาคนในฐานะเปนทรัพยากร เปนทุน เปนแรงงาน 
เปนอุปกรณสนองความตองการของสังคม ในระบบท่ีเปนอยู  

หรือวา ควรจะพัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ เปน
ชีวิตท่ีดี มีความสามารถแกปญหาท่ีเปนอยู  

เวลาน้ีคําวา “พัฒนาคน” จึงคลุมเครือ แมจะหันมาเนนวา
ตองพัฒนาคน แตในวงการของนักวิชาการ ก็ยังหลงยังติดอยูกับ
คําวา “ทรัพยากรมนุษย”  

พอบอกวาพัฒนาคน ก็นึกวาพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ
ยังมองมนุษยเปนทุน เปนแรงงาน เปนเคร่ืองมือสนองความ
ตองการของสังคมตามเดิม ก็วนอยูน่ันเอง ไมหลุด  

ฉะน้ัน จึงถึงเวลาต้องทําความเข้าใจให้ชัดในเร่ืองการพัฒนาคน
ว่า จะต้องพัฒนาคนจนถึงข้ันเป็นผู้ข้ึนไปอยู่เหนือกระแสสังคมได้  

การพัฒนาน้ี ข้ึนอยูกับความเขาใจ วาตัวเองเขาใจคําน้ีแค
ไหน มองแคไหน มีวิสัยทัศนแคไหน มิฉะน้ันจะเปนการพัฒนาคน
เพียงเพื่อมาสนับสนุนระบบท่ีเปนอยู มาเสริมแรงของระบบน้ีให
หนักเขาไปอีก  

เมื่อพูดถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ ท่ีหันมาเนนการพัฒนา
คนน้ัน เราเขาใจกันวา พัฒนาคนน้ันอยางไร ปรากฏวายังพูดกัน
มากถึงทรัพยากรมนุษย  

ถาเราเขาใจแคน้ี ก็ไดแคสนองความตองการของสังคมน้ี
เต็มท่ี ก็เขาสูระบบเกา คือพัฒนาคนมาใหมีคุณภาพในกรอบ
ความหมายทางเศรษฐกิจเปนตน เพื่อใหเปนปจจัยการผลิตท่ีมี
คุณภาพ เปนแรงงานท่ีมีคุณภาพ จะไดไปทําการแขงขันใหระบบน้ี
แข็งแรงยิ่งข้ึนเทาน้ันเอง กลายเปนรวมกันทําลายหนักเขาไปอีก  



 
 
 
 
 
 

๑๘ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

เปนอันวา คนมาติดกันอยูท่ีน่ี แมแตถอยคําก็มองไมทะลุ 
ตรงน้ีแหละเราจึงตองการความหมายอยางท่ีวา พัฒนาคนใหมี
สติปญญารูเทาทันสภาพปญหาของโลกน้ี วาเหตุปจจัยของมัน
เปนอยางไร แลวจะไดแกไข นําโลกใหหลุดไปจากระบบท่ีเปนอยู  

น้ีคือมนุษยท่ีเราตองการ จะไดประโยชนอะไร ถาไดแค
สนองความตองการของระบบที่เปนอยู  

ประเทศพัฒนา ท้ังที่รูปญหา ก็ไมกลาจะแก 
สังคมตะวันตก ท่ีเรายอมรับเปนผูนํา ก็ติดตันตรงน้ี

เหมือนกัน เวลาน้ีเขารูแลวใชไหมวาอารยธรรมของเขาพลาด  
ปญหาสิ่งแวดลอม ถูกใหความสําคัญวาเปนปญหาใหญ

ท่ีสุดของสังคมตะวันตก อยูในความตระหนักรูและหว่ันกลัวของ
เขา แตท่ีจริงปญหาชีวิตก็หนัก ปญหาสังคมก็หนักท้ังน้ัน ตอนน้ี
มันประดังกันเต็มท่ี แตปญหาสิ่งแวดลอมเปนตัวตัดสิน  

ปญหาชีวิตจิตใจของคน ถึงจะรายแรงอยางไรก็เอาเถอะ 
โลกยังไมพินาศ ก็อยูกันไป สังคมจะเหลวแหลกอยางไร ก็อยูกันไป 
แตถาโลกน้ีพินาศ คนจะอยูไมได ก็เลยเอาปญหาสิ่งแวดลอมเปน
ตัวตัดสินวาการพัฒนาท่ีทํากันมาน้ีผิดแนๆ  

เม่ือการพัฒนาที่ผ่านมาน้ันผิด อารยธรรมที่ผ่านมาน้ีก็ผิด 
แต่เมื่อผิด ก็ไม่รู้จะออกไปทางไหนอย่างไร และถ้าออก ก็
กระทบกระเทือนสถานะของตนเอง ท้ังในทางทรัพย์และอํานาจ 
ท้ังผลประโยชน์ และความยิ่งใหญ่  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙ 

มหาอํานาจจะยอมสละความยิ่งใหญไดอยางไร และความ
ย่ิงใหญจะอยูไดอยางไร ถาไมมีผลประโยชน  

แลวผลประโยชนจะไปเอาจากไหน ในประเทศตัวเองยอม
ไมพอ  ก็ตองไปเอาประเทศอื่นๆ เปนแหลงปอนทรัพยากร และเม่ือ
เอาทรัพยากรมาผลิตแลว ก็ตองใหไดผลประโยชนมาก  

จะไดผลประโยชนน้ันจากไหน ก็ตองใหมีผูบริโภคมาก ก็
ตองไปเรงคนในประเทศท่ีดอยกวาเหลาน้ี ใหมีคานิยมบริโภคมาก 
แกบริโภคมาก ฉันก็ไดผลประโยชนมาก มันก็พันกันอยูอยางน้ี  

แตแทจริงน้ัน ถึงจะหลายประเทศตางกัน แตก็โลกใบ
เดียวกัน เพราะฉะน้ัน จึงเปนการมารวมกันทําลายโลก  

ถามองในแงของแตละประเทศ ก็คือ ฉันชนะ หรือฉันจะแพ 
ฉันแพไมได ฉันตองชนะ  

ในสภาพเชนน้ี ประเทศที่ไมรูตัว ก็กลายเปนเหยื่อโดย
สมบูรณ ไมรูวาท่ีตัวกําลังทําอยู นึกวาตัวเกง ตัวมีบริโภคมาก ได
ใชเทคโนโลยีท่ีกาวหนาอะไรน้ัน ท่ีจริงก็เปนเหยื่อเขาเทาน้ันเอง 
อันน้ีไมรูเลย แยท่ีสุด  

สังคมไทยเราอยูในภาวะนี้หรือเปลา แคเกิดความตระหนัก
รูในระดับสังคมน่ี คนไทยก็ยังไมไดแลว  

ประเทศอื่นเขาตองการความยิ่งใหญ ใหไดชัยชนะในการ
แขงขันระหวางประเทศ เขากําลังจะเลนงานเรา เราก็ตองรวมใจ
กันข้ึนมา สรางเคร่ืองคุมกันตัว ไมใหเขาเขามาครอบงํา แคน้ีก็จะดี
ข้ึน แตก็ทําไมได  



 
 
 
 
 
 

๒๐ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

เลยกลายเปนวา คนไทยแตละคนแตละกลุมก็แขงกันเอง 
เปนไปตามกระแสท่ีเขาสรางหรือจัดสรรขึ้น จึงเปนเหย่ือตกอยูใต
กระแสน้ีเต็มท่ี แลวก็มาเลนงานกันเอง โดยท่ีตัวเองก็เปนเคร่ืองมือ
ของเขาท่ีจะมาเลนงานกัน  

เร่ืองน้ีไมนาภูมิใจเลยสําหรับคนไทยในปจจุบัน 

เมืองไทยนี้ดี อะไรๆ ก็สบาย เลยกลายเปนไมดี 
สังคมไทยมีภูมิหลัง ท่ีมีท้ังขอดี และขอเสีย คือภูมิหลังท่ี

ทําใหจิตใจชอบความสะดวกสบาย และกลายเปนคนออนแอ 
ขอแรกคือ ในทางภูมิศาสตร ประเทศไทยมีธรรมชาติ

แวดลอมอุดมสมบูรณ ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว ไมคอยพบความ
ลําบากยากแคน  

เมื่อมีชีวิตสะดวกสบาย คนก็ติดในความสะดวกสบาย มี
อะไรท่ีลําบากเหน่ือยยาก ก็ไมอยากสู เลี่ยงไดก็เลี่ยง ทีน้ีพอมีอะไร
มาเสริมความสะดวกสบาย เชนเทคโนโลยีบริโภค ก็ชอบนักหนา 

พรอมกับความชอบสะดวกสบาย ก็คือความออนแอ มัน
มาดวยกัน เมื่อคนชอบความสะดวกสบาย ก็ไมอยากเจอสิ่งท่ี
ยากลําบาก ไมสู ถายากถาเหน่ือย ก็ไมเอา หนี เลี่ยง ถอย 

แลวก็ทุกขงาย เพราะเปนคนท่ีเจอมาแตความสุข คนท่ีเจอ
แตความสุขน้ัน เจอปญหาแลวทุกขงาย นิดๆ หนอยๆ ก็ทุกขแลว 
ตางจากคนที่เคยลําบากมาจนชิน ซึ่งจะไมคอยทุกขอะไรงายๆ  

พูดสั้นๆ วา คนไทยนี่ หน่ึง ชอบความสะดวกสบาย สอง 
กลายเปนคนออนแอ  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑ 

ขอพูดรวบรัดวามี ๔ ปจจัยท่ีทําใหคนไทยออนแอ คือ 
๑. สภาพแวดลอมพื้นฐาน ท่ีธรรมชาติเอื้อ ทําใหอยูสบาย 

“ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” 
๒. เราอยูสบายเร่ือยมา อยูมาๆ วันดีคืนดี ก็เจอฝร่ัง

สมัยใหมเมื่อรอยกวาปน่ี พอฝร่ังเขามา ดานหน่ึงของฝร่ังก็คือมี
เทคโนโลยีติดมาดวย  

เทคโนโลยีท่ีมาเจอกับคนไทย เปนเทคโนโลยีสําเร็จรูป เขา
ทํามาเสร็จ และเปนประเภทบริโภค มาอํานวยความสะดวกสบาย 
คนไทยสบายอยูแลว ก็เจอเขากับเทคโนโลยีในความหมายท่ีเสริม
ความสะดวกสบาย บําเรอความสุขหนักเขาไปอีก  

ขอใหสังเกตวา ความหมายของเทคโนโลยีสําหรับคน
ไทย เปนความหมายแบบนักบริโภค คือเปนเคร่ืองบํารุงบําเรอ
ความสุข คนไทยจะมีความรูสึกน้ี และคนไทยจะมองอุตสาหกรรม
ในความหมายนี้ดวย คือ มองวาอุตสาหกรรมเปนกระบวนการ
ผลิตท่ีนํามาซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย บํารุงบําเรอความสุข  

ความหมายนี้ตางจากความหมายเดิมท่ีเกิดในสังคมฝร่ัง 
สําหรับสังคมฝร่ังน้ัน เทคโนโลยีอันเดียวกับท่ีคนไทยมองน้ี มี
ความหมายสําหรับเขาคนละแบบ เพราะวาเทคโนโลยีน้ันฝร่ังสราง
ข้ึนมาดวยมือเขาเอง ไมไดสําเร็จมาเปนเทคโนโลยีปจจุบันน้ีทันที 
แตมันผานการพัฒนาดวยความเพียรพยายามสรางสรรคมาต้ัง
สองรอยกวาป ตั้งแตเร่ิมยุคอุตสาหกรรมเม่ือ ๒๕๐ ปกอนโนน 

เทคโนโลยีสมัยใหมจะเกิดข้ึนมา และพัฒนาได ตองอาศัย
อะไรบาง 



 
 
 
 
 
 

๒๒ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

(๑ )  อาศั ยวิทยาศาสตร์  ฝ ร่ั งต อ ง คิดคนหาความ รู
วิทยาศาสตร กวาจะไดความรูมา ก็เกิดสภาพจิตใจท่ีฝงแนนเปน
นิสัย ทําใหอยากรู ชอบทดลอง คิดเปนเหตุเปนผล  

เมื่อเขาพัฒนาวิทยาศาสตรข้ึนมา กวาจะไดเทคโนโลยี
อยางปจจุบันน้ี จิตใจก็พัฒนามาเปนจิตใจแบบหนึ่ง ท่ีเกิดเปน 
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร คือเปนวิถีชีวิตของคนท่ีมีความใฝรู คิด
ในทางเหตุผล และชอบทดลอง มันไมไดเกิดมาปุบปบเฉยๆ  

เทคโนโลยีเกิดมาจากประวัติท่ีเปนภูมิหลังอันน้ี ซึ่งอาศัย
วิทยาศาสตร ท่ีพลอยสรางสภาพจิตท่ีใฝรู ชอบคิดเหตุผล  

(๒ )  วิทยาศาสตรอย าง เ ดียวไมพอ  จะเอาความ รู
วิทยาศาสตรมาสรางเทคโนโลยี ตองผานโรงงานอุตสาหกรรม แลว
เทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมก็เปนปจจัยแกกัน  

พอคิดเทคโนโลยีน้ีข้ึนได เทคโนโลยีก็มาเปนเคร่ืองมือของ
อุตสาหกรรม ทําใหอุตสาหกรรมสําเร็จ อุตสาหกรรมก็มาผลิต
อุปกรณเทคโนโลยีข้ึน และพัฒนาตอไปอีก เทคโนโลยีเจริญ ก็ชวย
อุตสาหกรรมใหย่ิงเจริญ 

ประวัติการสรางสรรคพัฒนาอุตสาหกรรม ก็คือประวัติแหง
ความขยันหมั่นเพียร จึงเรียกวา “industry” แปลวา “อุตสาหะ” คือ
ความขยันหมั่น เพียร อุตสาหะ แปลวา ความอึด ฮึดสู ขยัน  

คนไทยท่ัวๆ ไปไมเคยคิดวา อุตสาหกรรม แปลวาอะไร แต
จะมองในแงวา อุตสาหกรรม ก็คือกลไกในการผลิตสิ่งเสพท่ีจะ
อํานวยความสะดวกสบาย แตท่ีแท สําหรับฝร่ัง อุตสาหกรรมมี
ความหมายวาตองอึดสู ตองขยัน เขาจึงเรียกมันวา industry  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓ 

เปนอันวา เทคโนโลยีของฝร่ังท่ีเจริญมาไดถึงขนาดนี้ ได
ผานภูมิหลังแหงการเพียรพยายามมาเปนเวลาสองรอยกวาป ได
ท้ังวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ท่ีทําใหเกิดความใฝรู และไดวัฒนธรรม
อุตสาหกรรม ท่ีหลอหลอมนิสัยสูสิ่งยาก ขยันหม่ันเพียร  

ฝรั่งจึงไมไดเทคโนโลยีมาเปลาๆ 
น่ีแหละ แคความหมายของเทคโนโลยีก็ผิดกันแลว ไทย

ไมไดเพียรพยายามเลย อยูๆ พรวดเดียวมาเจอส่ิงบํารุงบําเรอ
ความสุขสําเร็จรูป ดังน้ัน เทคโนโลยีในความหมายสําหรับคนไทย
กับตะวันตกจึงผิดกันมาก  

ฝรั่งขนาดมีภูมิหลังแข็งอยางน้ี มาถึงตอนนี้ สังคมของเขา
ผานพนอุตสาหกรรม กลายเปนสังคมบริโภค เขายังรองโอดครวญ
กันเองวา คนของเขาเสื่อม เดี๋ยวน้ีคนรุนใหมไมคอยขยัน ไมสูสิ่ง
ยาก สํารวย หยิบโหยง ไมมีจริยธรรมในการทํางาน ทําใหสังคม
ของเขากําลังจะเสื่อมลงในดานคุณภาพ  

ขนาดนักผลิตเองยังรองทุกขตอวากันเลย แลวของเราเปน
นักบริโภคเร่ือยมา จะไมย่ิงหนักกวาหรือ ของเราไมเคยผานเลย 
ประวัติของการสรางสรรคดวยความเพียรพยายาม น่ีสองแลวนะ 
ปจจัยท่ีจะทําใหคนไทยออนแอ และเอาแตสะดวกสบาย 

วัฒนธรรมนํ้าใจ ทําใหอบอุนดี   
วัฒนธรรมตัวใครตัวมัน ทําใหแขงขันไดดี 

๓. คนไทยมีวัฒนธรรมน้ําใจ ชอบชวยเหลือเก้ือกูลกัน มี
อะไรก็พึ่งพากันได  



 
 
 
 
 
 

๒๔ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

อันน้ีในแงดี ก็ดี ทําใหสังคมอยูกันดวยความอบอุนใจ มี
ความสุขดวยความสัมพันธท่ีดีงาม  

แตอีกดานหน่ึง ก็เปนจุดออน คือทําใหคนจํานวนไมนอย
คอยรอหวังความชวยเหลือจากคนอื่น ไมคิดหวังพึ่งตนเอง คือมี
ความหวังวา ไมเปนไรน่ี ถาเราขาดแคลน ถาเราลําบาก เราก็ไป
พึ่งพาญาติผูใหญได ไปหาผูใหญผูโต ไปหาญาติมิตรเพื่อนฝูงได 
ไปขอความชวยเหลือได ทําใหขาดแรงบีบค้ันท่ีจะทําใหตองด้ินรน
ขวนขวาย  

เมื่อหวังพึ่งคนอื่นได ถาไรสติก็ออนแอ ไดแตนอนงอมืองอ
เทา วัฒนธรรมท่ีดีน้ัน ดี แตถาใชไมเปน ก็เสีย กลายเปนเสริม
ความออนแอ 

ตรงขามกับสังคมตะวันตก เขามีวัฒนธรรมตัวใครตัวมัน 
อยางคนอเมริกัน ท่ีชอบ ท่ีชื่นชม ท่ีติด ใน individualism  

ในสังคมแบบตัวใครตัวมัน หวังพึ่งกันไมได เมื่อคนรูวาตน
หวังพึ่งใครไมได เขาก็ตองดิ้นรนขวนขวาย เพราะถาไมดิ้น เขาก็
ตาย แรงบีบน้ีเปนทุกข ทําใหจิตใจเครียด ไมสบาย แตมันทําใหคน
เขมแข็ง ตองสู ตองด้ินรนขวนขวาย ถาไมเชนน้ันก็จะตาย จะมัวรอ
ใครไมได อยาไปหวังพ่ึงใคร มีแตตองดิ้นรนเอาเอง และแขงกับคน
อื่น ฉะน้ันจึงเปนสังคมท่ีดิ้นรนกระฉับกระเฉงตลอดเวลา  

แลววิถีชีวิตแบบน้ี ก็เขามาเสริมระบบแขงขันอีกดวย 
ระบบตัวใครตัวมันจึงทําใหคนเกง เขมแข็ง มีลักษณะไมประมาท 

ทุกอยางมีท้ังแงดีและแงเสียอยูในตัว สิ่งดีของเราน้ัน ถา
เราประมาท ก็เกิดผลเสียทันที  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕ 

สามแลวนะ แตขอท่ีสามน้ี ท่ีเสียเปนเพราะวาคนไทยเรา
ใชวัฒนธรรมนํ้าใจไมพอดี เน่ืองจากปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร
ธรรมไมครบชุด  

เรื่องน้ีตองพูดบอยๆ เพราะคนไทยไมเขาใจหลักพรหม
วิหาร ๔ และก็ปฏิบัติไมถูก ตอนนี้ขอเลยไปกอน 

มัวหวังพึ่ง ขอผล ก็ตองออนแอ                        
ลอยไปในกระแส อยางเปนเหยื่อที่ดี 

๔. ในสภาพท่ีคนไทยชอบความสะดวกสบาย และเลี่ยง
ปญหา ไมสูสิ่งยาก ชักจะออนแออยูแลว ก็เกิดมีทางเลือกมาเสนอ
แกเราอีก กลาวคือ กระแสความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทยมี ๒ 
กระแสใหญดวยกัน  

กระแสท่ี ๑ คือ พระพุทธศาสนา ท่ีสอนหลักการกระทํา
ดวยความเพียรพยายาม โดยพึ่งตนเอง พูดสั้นๆ วาตองทํา ตอง
พึ่งตนเอง และหวังผลจากการกระทํา กับ 

กระแสท่ี ๒ คือ ลัทธิไสยศาสตร์ ความเช่ืออํานาจเรนลับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ท่ีมีเจาพอเจาแม มีเทวดาใหออนวอน หมายความวา มี
อะไรอยากไดอะไร อยากพนเคราะหพนภัย ก็ไปขอใหทานชวย ให
ทานบันดาลให หวังพ่ึงอํานาจภายนอกมาชวยตัวเอง เรียกสั้นๆ วา 
ลัทธิรอผลดลบันดาล 

คนไทยน้ันชักจะออนแออยูแลว เมื่อสังคมซับซอนข้ึน ตอง
คิดมากและทํายาก เมื่อคนไมอยากสูปญหา ก็หวังพ่ึงความ
ชวยเหลือ ตอนนี้กระแสไสยศาสตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เฟองข้ึนมาเลย  



 
 
 
 
 
 

๒๖ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

เพราะอะไร เพราะวาพอเจอปญหาอะไร อยากไดอะไร ไม
อยากทําดวยแรงของตัว ไมอยากสูปญหา ไมอยากคิด ก็ไปขอความ
ชวยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออนวอนเจาพอเจาแม ใหทานทําให  

การขอผลดลบันดาลอะไรตางๆ ก็คือการถ่ายโอนภาระ ใช
ไหม ตัวเองมีภาระจะตองทํา ก็ถายโอนภาระไปใหเทวดา ขอให
ทานชวยทําให ตัวเองไมสู ไปออนวอนทานแลว ก็นอนรอผลท่ีทาน
จะทําให เปนอันวา ปจจัยท่ี ๔ มาซ้ําเขาใหอีก  

ปจจุบันน้ี ครบชุดเลย ๔ อยาง สังคมไทยก็ย่ิงเอนเอียงไป
ทางออนแอ คอยรอเสพความสะดวกสบาย  

ถาคนไทยเปนอยางน้ี คือ  
๑. ขาดความใฝรู  (ไมมี วัฒนธรรมวิทยาศาสตร) 
๒. ไมสูสิ่งยาก  (ไมมี วัฒนธรรมอุตสาหกรรม) 
ก็จะไมเขมแข็ง เพียงแคจะเอาชนะในการแขงขันระหวาง

สั งคม  ก็ยาก  แตจะตอง เปน เห ย่ือ เขาแน  เพราะ ตัวชอบ
สะดวกสบาย ก็เปนนักบริโภคทาเดียว เปนนักผลิตไมได เพราะ
การท่ีจะผลิต ตองเขมแข็ง  

เมื่อไมสูปญหา ก็คอยรอแตบริโภค คอยหาเสพ จะดิ้นบาง
ก็เพราะถูกแรงบีบคั้นในการแขงหาสิ่งเสพ แตเปนเพียงด้ินชั้นสอง 
คือดิ้นเพราะพลังท่ีตองการเสพ ไมใชดิ้นเพราะความเขมแข็งใน
เน้ือแทของคุณภาพจิตใจ ท่ีจะเพียรผลิต เพียรสรางสรรค 

คนท่ีดิ้นเพราะจําเปนตองหามาเสพน้ี จะทุกขมาก สวนคน
ท่ีดิ้นรนขวนขวายเพราะความหมั่นเพียรเขมแข็งในตัวเปนพ้ืนนิสัย 
ก็เปนเร่ืองธรรมดาของเขา  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

คนท่ีตองด้ินเพราะแรงบีบของการที่มีความตองการเสพสูง 
แตไมมีสิ่งจะเสพ ก็เลยด้ิน อันน้ีกลายเปนการบีบบังคับ จึงทุกข
หนักข้ึน เพราะหมายถึงสภาพจิตท่ีไมเต็มใจ  

สวนคนท่ีเขมแข็งในตัว การด้ินรนขวนขวายก็เปนเร่ือง
ธรรมดาของเขา เพราะเปนนิสัยใจคอท่ีจะสู และเต็มใจทํา จึงไม
ทุกขอะไรนัก  

จําไวเลยวา คนออนแอชอบสบายนี้ ไมตองการจะสู 
ตองการแตจะเสพ แตเพราะไมมีจะเสพ เมื่อใจไมสู ก็ตองด้ินดวย
ความจําใจ ในเมื่อจําใจ ก็ทุกข 

ฉะน้ัน คนออนแอชอบสบาย จึงเสียท้ังในดานสภาพจิตใจ
ของคน ท้ังในแงสังคม ก็สู เขาไมได กลายเปนเหยื่อของเขา 
ปญญาก็ไมพัฒนา  

แล วตั ว เ อ ง ก็ ไป ร วมสมคบ กับ เขา โดย ไม รู ตั ว  ใน
กระบวนการทําลายโลกแหงธรรมชาติแวดลอม ดวยการกินการ
เสพบริโภค ท่ีหลงไปตามคําโฆษณาภายใตคานิยมท่ีเขาชักจูง  

ถาเปนอยางน้ี สังคมไทยจะเปนสังคมท่ีอยูในภาวะท่ีพรอม
จะเปนเหย่ือ และขาดความเขมแข็ง ออนแอ จะสูเขาไมได จะพาย
แพในการแขงขัน และก็อยางท่ีวา ผลข้ันสุดทายก็คือ รวมทําลาย
ธรรมชาติแวดลอมและโลกน้ี  

เ ร่ื อ ง น้ี เป นปญหาใหญ  ซึ่ ง ต อ งแก อย า งตร งตาม
กระบวนการ ไมใชเฉพาะวาเปนเร่ืองของคนแตละคน และในการ
แกน้ัน ถาแกถูกจุด ก็งาย คือพัฒนาคนใหถูกตอง เร่ิมตั้งแต  



 
 
 
 
 
 

๒๘ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

๑. ให รู ทันวา  พวกประเทศผูผลิตน้ีมาไมไหน  ถาจะ
ครอบงําเราๆ ไมยอมใหครอบงํา จะทําอยางไร  

๒. รวมพลังสรางจิตสํานึกทางสังคมใหเกิดข้ึน โดยมี
จุดหมายใหญของสังคมรวมกัน และ 

๓. คิดแกปญหาใหแกโลก คือคํานึงถึงอารยธรรมทั้งหมด  
แลวก็มาจัดสภาพชีวิตความเปนอยูดวยความรูเขาใจท่ีมี

แนวคิดแหงปญญาเปนฐานวา ความหมายท่ีแทจริงของชีวิตคือ
อะไร ชีวิตอยูเพ่ืออะไร สิ่งเสพเหลาน้ีใหความสุขท่ีแทจริงหรือไม 
อยางน้ีเปนตน ซึ่งก็ยอนกลับไปตั้งแตเร่ืองคุณคาของชีวิตมนุษย 
ซึ่งกําลังเปนปญหาลึกสุดสําหรับพวกประเทศท่ีพัฒนาแลว 

ระวัง! ถาไมพัฒนาคนใหดีล้ํา  
จะเพล่ียงพล้ําแกเทคโนโลยี 

ตอนน้ี ถาเรามองสังคมเชนอเมริกัน ก็อยางท่ีวาแลว คือ
เขาอยูในภาวะท่ีกลืนไมเขาคายไมออก เพราะรูตัววาอารยธรรม
ของตนเอง โดยเฉพาะระบบสังคมท่ีตัวเองไดสรางสรรคมา ซึ่ง
ตัวเองไดเท่ียวแผอิทธิพลไปท่ัวโลกน้ัน คือ ระบบทําลายโลก  

เขารูอยู แตก็ปรับตัวแกไขไมได เพราะวาความย่ิงใหญ
และผลประโยชนค้ําคออยู ฉะน้ัน ก็ตองเดินตอไปในวิถีน้ัน ท้ังๆ ท่ีรู
วามันก็จะทําลายโลกน้ี  

หันมาดูตัวเอง เราจะอยูอยางเพียงเปนเหย่ือท่ีสนองระบบ
ท่ีเขาแผเขามาหรืออยางไร คนไทยจะเอาแคน้ันหรือ  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 

ถาพูดแรงๆ ก็วา ไทยเราจะอยูอยางคนโงเขลาหรือไม เปน
เหย่ือแลว ยังไมรูตัวอีก ใหระบบท่ีเขาแผเขามาน้ีครอบงําตัวเอง 
แลวก็เปนเหมือนกับหุนใหเขาเชิด แลวใครไดผลประโยชน เขาก็
เอาผลประโยชนไป  

ฉะน้ัน ถามีสติระลึกรูอยูวา สิ่งท่ีเราทํากันน้ี ความหมาย
อยางหน่ึงก็คือไปสนองความตองการของเขา อยางนอยใหรูทัน ก็
ยังดี แตท่ีเปนอยูน้ี ไมรูทันเลย แถมยังภูมิใจเสียอีกดวย จะเห็นได
ในคานิยมอยางน้ี อยางนอยในสมัยหน่ึงวา ถาใครเปนลูกจางฝรั่ง 
ก็รูสึกภูมิใจ ท่ีมีเจานายเปนฝรั่ง ยังเปนอยางน้ีอยูหรือไม 

ในแงมุมของพุทธธรรม จะหาทางออกจากปญหาน้ีอยางไร 
ตอบวา ก็ตองพัฒนาคนใหถูกตอง  

อยาพัฒนาแคมาเปนทรัพยากรเฉยๆ แตตองพัฒนาคนให
เปนผูกระทํา  ซึ่งมีปญญาท่ีจะมาแกไขปญหาตางๆ นําการ
เปลี่ยนแปลงสังคมได สามารถแมกระท่ังจัดสรรปรับระบบสังคม 
และอะไรตางๆ ซึ่งเปนเรื่องของมนุษยท่ีจะเปนปจจัยตัวกระทํา(ให
ดี) ไมใชเปนเพียงปจจัยท่ีถูกกระทํา 

สิ่งตางๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึนมา มนุษยตองเปนผูจัด เปนผู
ปรับ เปนผูแกไข สังคมน้ี มนุษยเปนผูสรางข้ึน เทคโนโลยี มนุษยก็
เปนผูสรางข้ึน  

มนุษยเราสรางเทคโนโลยีข้ึนมา แตแลวเรากลับไปตกอยู
ใตอํานาจของเทคโนโลยี แทนท่ีเราจะเปนเจานายของเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีก็เลยกลายเปนตัวเสริมใหเกิดสภาพจิตแบบท่ีวามาแลว 
คือมันมาบํารุงบําเรอความสุขของเรา ตอมาเราก็ลืมตัวแลวก็เลย
ไมพัฒนาตัว แลวก็กลายเปนทาสของมัน หรือข้ึนตอมัน 



 
 
 
 
 
 

๓๐ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

เราเร่ิมมีชีวิตท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีมากข้ึน แลวก็เอาชีวิตและ
เอาความสุขของเราไปฝากไวกับเทคโนโลยี ซึ่งจะทําใหเรามี
ลักษณะพ่ึงพาหรือขึ้นตอเทคโนโลยี ๒ อยาง คือ   

๑. การดําเนินชีวิตและกิจการงานต้องพ่ึงเทคโนโลยี ถา
ขาดเทคโนโลยีแลว ทําไมได ทําไมเปน  

คนยุคน้ี ถาลืมตัว ไมพัฒนาตนเอง ก็ไมไดใชไมไดฝก
อินทรียของตน  เพราะมี เทคโนโลยีมาทําแทนใหหมด  เมื่อ
เทคโนโลยีทําแทนแลว ตัวเองก็เลยทําไมเปน ตอมา ถาขาด
เทคโนโลยี ก็อยูไมได ทําอะไรไมได ดําเนินชีวิตไมได  

อยางเชนสมัยกอน คนหุงขาวเอง ก็ตองหัดตองฝกใหหุง
ขาวได พอมาถึงสมัยน้ี มีหมอหุงขาวไฟฟา ถาเกิดไมมีหมอหุงขาว
ไฟฟา เด็กสมัยนี้หุงขาวไมได หมดอิสรภาพ ตองข้ึนกับเทคโนโลยี  

คนแตกอนน้ันตองฝกคิดในใจ เพราะไมมีเคร่ืองคิดเลข 
เวลาน้ีมีเคร่ืองคิดเลข เลยลืมฝกอินทรียสมอง ไมเคยคิดเอง พอ
ขาดเคร่ืองคิดเลข เลยคิดไมเปน ฝร่ังเจอกอน ฝร่ังบอกวาไมมี
เคร่ืองคิดเลข ตายละ คิดไมออก 

ตอไป ทําอะไรไมเปนเลยถาไมมีเทคโนโลยี กลายเปน
พึ่งพาเทคโนโลยี ชีวิตข้ึนอยูกับเทคโนโลยี หมดอิสรภาพ ท้ังๆ ท่ีวา
เทคโนโลยีน้ีเราผลิตข้ึนมาเพ่ือรับใชมนุษย แตตอนน้ีมันจะเปน
เจานาย  

ฉะน้ัน มนุษยตองพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ดวยความรู
ตระหนักวา เราพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือมาเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินชีวิต ในการทํางาน เราตองเปนใหญกวามัน อินทรียของ
ตัวเองน้ันอยาลืมฝกไวใหเปนอิสระอยูเสมอ  
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น่ีแหละความทันในเร่ืองการพัฒนามนุษยอยางหน่ึง 
พัฒนาไมใหตกเปนทาสของเทคโนโลยี  

๒. ความสุขฝากไว้และหวังจากเทคโนโลยี พอมีเทคโนโลยี
มาบํารุงบําเรอความสุขมากขึ้นๆ ตอมาความสุขของตัวเองก็ไป
ข้ึนอยูกับเทคโนโลยี ถาไมมีเทคโนโลยีแลว ทุรนทุราย อยูไมได  

ท้ังท่ีวา ชีวิตของตัวเองน้ัน ควรจะมีความสุขไดดวยตัวเอง 
และเอาสิ่งเหลาน้ีมาเสริมความสุข แตกลายเปนวาเอาความสุขไป
ฝากไวกับสิ่งเหลาน้ี ถาขาดสิ่งเหลาน้ีแลว ก็มีแตความทุกข  

จึงพูดบอยๆ วาคนสมัยนี้ เปนคนที่ยิ่งโตข้ึน ยิ่งสุขยาก ทุกข
งาย คือ ทุกขไดงาย สุขไดยาก เพราะเคยชินกับสิ่งบํารุงบําเรอ  

ถามัวออนแอ เอาแตสุขสบาย                             
ก็ตองไปเขาสูตร “ทุกขงาย สุขไดยาก” 

คนท่ีไดรับการบํารุงบําเรอมาก จะออนแอและทุกขไดงาย 
เพราะอะไร เพราะมีพร่ังพรอมทุกอยาง เมื่อพร่ังพรอมทุกอยาง 
ขาดอะไรไปนิด ไมไดอะไรอยางใจหนอย ก็ทุกขทันที  

เดี๋ยวน้ีทุกขงาย หมายความวา การมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายตางๆ น้ัน ถาคนเกิดมาในสภาพอยางน้ัน มันก็จะ
เปนของธรรมดาสําหรับเขา คือ ความสะดวกสบายกลายเปน
สภาพปกติ ทีน้ีถาขาดอะไรนิดเดียว ก็ทุกขทันที ไมไดอยางใจนิด 
ก็เปนทุกขทันที ตองทําอะไรเองนิด ก็ทุกขทันที  

ตางจากสมัยกอน คนตองทําอะไรตออะไรเอง เขาก็เฉยๆ 
ไมเห็นทุกขอะไร สภาพท่ีเราวาเขาลําบาก แตเขาเฉยๆ ฉะน้ัน
ระดับชีวิตและดีกรีท่ีจะสุขจะทุกข มันก็ตางกันไป  



 
 
 
 
 
 

๓๒ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

สวนท่ีวาเปนคนสุขยาก คือเปนคนสุขไดยาก เพราะมี
บริบูรณเต็มไปหมดแลว เปนปกติ ของและความสะดวกสบายที่มี
อยูแลว ก็ชินชาเฉยๆ ไมรูสึกวาสุข คร้ันจะหาอะไรมาเพ่ิมเพ่ือทําให
สุข ก็ยาก  

ขอน้ีตางจากคนท่ีอยูดวยความลําบาก ซึ่งตองดําเนินชีวิต
แบบดิ้นรนขวนขวายมาก กลับเปนคนสุขไดงาย  

สุขไดงายอยางไร เพราะวามันชินชาเปนปกติกับความ
ลําบาก เขาตองทําอยางน้ันเปนธรรมดา พอไดอะไรมานิดหน่ึงก็มี
ความสุขเหลือเกิน หรือทําอะไรสําเร็จนิดหนอย ก็สุข  

แตสมัยน้ี หันไปเจออะไรท่ีตองทํานิด ก็ทุกข หันไปทําอะไร
ก็ทุกขหมด ตางจากคนสมัยกอนท่ีเขาตองทําอะไรๆ เอง จนเปน
ธรรมดาแลว พอทําอะไรสะดวกขึ้นหนอย ก็สุขทันที จึงสุขงาย  

คนสมัยกอนทุกขไดยาก ก็อยางท่ีวา คือมีสิ่งท่ีตองทํา
ดวยความยากลําบากอยูเปนเร่ืองธรรมดา ก็ไมไดรูสึกทุกข เมื่อเจอ
ท่ีเบากวาน้ัน ก็จะไปทุกขอะไร  

ฉะน้ัน ผลของอารยธรรมจึงตีกลับมาท่ีตัวมนุษยเอง เปน
เคร่ืองเตือนวา มนุษยถาไมมีสติ ไมพัฒนาตัวเอง เทคโนโลยีและ
ความเจริญตางๆ ท่ีเกิดข้ึน จะไมเปนประโยชนเทาไร แตกลับทําให
เกิดปญหากับตัวเองมาก  

ลองนึกดูถึงเด็กซ่ึงเกิดในครอบครัวท่ีมั่งคั่งร่ํารวยอุดม
สมบูรณ ถาไมฝกใหดี จะกลับเสียเปรียบ ไมใชไดเปรียบ จะเปน
คนออนแอ เปนคนท่ีทุกขไดงาย สุขไดยาก ใจเสาะ เปราะบาง  

เรามองสังคมปจจุบันน้ีวามีความพร่ังพรอมขึ้น แตตอง
ระวัง  
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แมแตสังคมฝร่ัง ท้ังท่ีมีฐานสูความยาก เปนนักผลิตมา 
อยางท่ีวาสรางตัวดวยวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมตั้ง ๒๕๐ ป พอมาพร่ังพรอมตอนนี้ คนรุนใหมก็
ออนแอลงอยางรวดเร็ว ใจเสาะ เปราะบาง ฆาตัวตายงาย จึงพูด
บอยๆวา ทุกขไดงาย สุขไดยาก  

เพราะฉะน้ัน คนในยุคท่ีวาพร่ังพรอมน่ี จึงฆาตัวตายกัน
มาก สังคมยิ่งเจริญ ย่ิงพัฒนา ย่ิงพร่ังพรอมมั่งค่ัง สถิติคนฆาตัว
ตายก็สูงข้ึนๆ สวนในสังคมท่ีดอยพัฒนา คนมีความทุกขยาก และ
ทุกขไดยาก ไมคอยฆาตัวตายหรอก ลองไปสํารวจดูสิ  

เปนอันวา เมื่อสภาพจิตออนแอ ก็ทุกขงาย และสุขภาพจิต
ก็เสื่อมโทรมงายดวย ปญหาสังคมก็ย่ิงเกิดมาก แลวตัวเองก็ย่ิง
ตองการสิ่งปรนเปรอมาชวย ก็เลยเปนวงจรรายท่ีทําลายมนุษย  

ยกตัวอยาง สังคมอเมริกันท่ีพร่ังพรอมน้ัน อยูติดกับ
ประเทศเมกซิโก ชายแดนติดกัน เมกซิโกน้ันยากจนขนแคน ดอย
พัฒนา เสร็จแลวเปนอยางไร สังคมอเมริกันมีสถิติฆาตัวตายสูง
กวาเมกซิโก ประมาณ ๗.๔ เทา มันกลับกัน ก็อยางท่ีวา เพราะคน
อเมริกันทุกขไดงาย สุขไดยาก  

เทียบอเมริกากับเมกซิโก บางทีอาจเถียงไดถึงความไม
แมนยําเก่ียวกับวิธีเก็บตัวเลขสถิติ เพราะฉะน้ัน เปรียบเทียบใน
ประเทศอเมริกาดวยกันเองดีกวา  

ในชวงใกลๆ น้ี  เมื่ออเมริกาเจริญมั่งคั่งมาก ผานพนยุค
อุตสาหกรรม (คือยุคขยันขันแข็ง สรางเน้ือสรางตัว สูเหน่ือยยาก) 
เร่ิมมาเปนสังคมนักบริโภค ปรากฏวา สถิติคนฆาตัวตายเพ่ิมมาก
ข้ึน โดยเฉพาะสถิติฆาตัวตายมาเดนท่ีคนหนุมสาววัยรุน 



 
 
 
 
 
 

๓๔ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

ตัวเลขของสถาบันสุขภาพจิตแหงชาติวา ในชวง ๓๐ ปท่ี
แลวน้ี ซึ่งเปนระยะท่ีอเมริกากําลังเปลี่ยนจากยุคสรางตัวมาเปน
ยุคเสพสุข เด็กวัยรุนชวงอายุ ๑๕-๑๙ ปของสหรัฐฯ ฆ่าตัวตาย
เพิ่มข้ึน ๓๐๐ เปอรเซนต จนการฆาตัวตายกลายเปนสาเหตุการ
ตายอันดับ ๒ ของวัยรุนอเมริกัน (สาเหตุอันดับ ๑ คือ อุบัติเหตุ; 
แตบางสถิติวาเปนสาเหตุการตายอันดับ ๓ คือตอจากฆ่ากันตาย) 

ระวังใหดี คนไทยก็จะเปนอยางน้ัน โดยเฉพาะสังคมไทย
เราน้ี ตองมองวา เปนไปในทางท่ีจะทําใหแยท้ังน้ัน เพราะมีเหตุ
ปจจัยดีๆ ท่ีจัดการไมดี อยางท่ีวามาแลว  

ท้ังสภาพธรรมชาติอุดมสมบูรณ ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว 
ท้ังเทคโนโลยีท่ีไมตองผลิต ก็ไดมาใช กับท้ังวัฒนธรรมนํ้าใจ  

การท่ีถูกปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมน้ีหลอหลอม ก็จะ
ทําใหเปนคนท่ีออนแอ เห็นแกความสะดวกสบาย ชอบพึ่งพา รอให
คนอื่นทําให ชอบความงายๆ เอาแตสะดวกเขาวา ทําทาจะมักงาย 
ไมสูสิ่งยาก หนีปญหา เวลามีปญหา ก็ไปหาเทวดาใหชวยแกไขให
แทน คือโอนภาระไปใหเทวดาเสียหมด 

คนจะพัฒนาได ตองสูกับปญหา ถาคนไมสูปญหา ก็ไมมี
อะไรดีข้ึน เคยอยูเทาใด ก็อยูเทาน้ัน  

พอเจอปญหา ถาคิดแก ก็เร่ิมพัฒนาทันที คนเราพัฒนา
ปญญาจากการแกปญหา ปญหากับปญญาคูกัน ปญหาเปนเวที
พัฒนาปญญา  

ปญหา คือแบบฝกหัด ที่ชวยใหคนพัฒนา 
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รูจักไทย เขาใจฝรั่ง ท้ังในขอดอยขอดี             
แลวปรับใหเขาท่ีเขาดุล 

ทีน้ีก็เลยพูดเร่ืองวัฒนธรรมนํ้าใจนิดหน่ึงวา สังคมไทยน้ี
ปฏิบัติผิดไปสุดขางหน่ึง  

สังคมไทยกับฝรั่งน้ัน คลายกับเปนตัวอยางท่ีใหเห็นสุดทาง
สองขาง สังคมไทยมีวัฒนธรรมนํ้าใจสูง ชวยเหลือกันดี สวนสังคม
ฝรั่งคนไมคอยชวยกัน เหมือนไมมีน้ําใจ ตัวใครตัวมัน แกตองดิ้นเอง 
ถาไมดิ้นก็มีหวังตาย ตางก็มีขอดีและขอเสียดวยกันท้ังสองฝาย  

ของไทย ขอดี ก็คือ คนไทยมีนํ้าใจ ก็อยูดวยกันอบอุน แต
ขอเสีย ก็อยางท่ีวาแลว คือทําใหบางคน หรือเยอะทีเดียว หวังพึ่ง
ผูอื่น ไมดิ้นรน แลวก็ออนแอลง  

แลวอีกอยางหน่ึงก็คือ ความสัมพันธระหวางบุคคลมักจะ
เลยเถิด จนกระท่ังมองขามกฎเกณฑกติกา หลักการ ความถูกตอง
ชอบธรรมไมเอา จะชวยกันสวนตัวทาเดียว ความสัมพันธระหวาง
บุคคลเดนเกินไป จะชวยกันเรื่อย มีอะไรก็ตองชวย เออ เปนพวก
เรา เปนนองเรา ความถูกตอง กฎเกณฑกติกาไมเอาแลว มองขาม  

นี่คือเสียความเปนธรรม หลักการ ความถูกตองชอบธรรม 
และกติกาสังคมไมอยู เสียหมด ทําทาจะกลายเปนวา ไมมีมาตรฐาน
ในสังคมไทย เพราะเลือกปฏิบัติไปตามความสัมพันธสวนตัว 

สวนในสังคมฝรั่งน้ันตรงขาม ท่ีวาตัวใครตัวมัน ก็คือเอา
กฎเกณฑกติกาหลักการเปนใหญ เอากฎหมายเปนมาตรฐาน คุณ
จะทําอะไรก็ทําไป ถือวาเปนเรื่องของคุณ แตอยาผิดกฎนะ ถาผิด
กฎ จะถูกจัดการทันทีเลยนะ ตัวใครตัวมัน แตเอากติกาเปนใหญ  



 
 
 
 
 
 

๓๖ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

สภาพอยางน้ี นอกจากจะทําใหคนเขมแข็งแลว หลักการ 
ความถูกตอง ความเปนธรรม ก็คงอยูได เอากฎหมายเขาวา น้ีคือ
กฎเกณฑกติกาเปนใหญ ดังท่ีเขาภูมิใจวาเปน rule of law ก็เปน
สังคมท่ีถือหลักการ และรักษาความชอบธรรมไวได แตชีวิตแหง
แลง เครียด แตละคนตองดิ้นเหลือเกิน จิตใจเหงา วาเหว กดดัน
มาก ก็เสียอีก ตกลงวาเสียดุลท้ังคู 

พระพุทธเจาตรัสหลักพรหมวิหาร เพื่อรักษาดุลยภาพ
ของสังคมน้ีไว แตคนไทยไมไดปฏิบัติ คนไทยรูมาวาพรหมวิหารมี 
๔ ขอ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แตคนไทยเราจับเอามา ๒ 
ขอ คือ เมตตา กรุณา เราไดยินบอย จนพูดควบกันวาเมตตากรุณา  

สวนขอ ๓ มุทิตา นานๆ จะพูดสักที แทบไมมีพูดถึง และไม
คอยเขาใจเทาไร  

ย่ิงขอ ๔ คือ อุเบกขา ไมรูเร่ืองเลย ใชไหม ท้ังๆ ท่ีธรรมตอง
ครบชุด ถาไมครบชุดแลวเกิดผลรายได แมแตสิ่งท่ีดี ถาปฏิบัติผิด 
ก็จะตองเกิดผลราย อันน้ีเปนเร่ืองธรรมดา เหมือนอยางเม่ือก้ีท่ีวา 
ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว นั้นดี แตกลายเปนทําใหเกิดความออนแอไป 

เราเอาเมตตากรุณามาเปนเรื่องของความสัมพันธระหวาง
บุคคล ท่ีชวยเหลือกัน  

สังคมไทยนี้เดนไปดวยเมตตากรุณา เมตตา ทําใหมีนํ้าใจ
ชวยกันในแงของการอยูรวมกันดวยดี เปนมิตร กรุณา ก็สงสาร
ชวยเหลือผูตกทุกข แตขอสาม มุทิตา ไมคอยคิดถึง จึงไมคอย
สงเสริมคนดี คนทําอะไรถูกตองดีงาม ไมคอยเอาใจใส แสดงวา
มุทิตาไมคอยข้ึนมาสูความคิด แตขอสี่ อุเบกขา ไมรูเร่ืองเลย และ
เขาใจผิดดวย ลองมาดูความหมาย 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๗ 

๑. เขาอยูเปนปกติ เราก็มีเมตตา แสดงไมตรี หวังดี อยาก
ใหเขาเปนสุข  

๒. เขาตกทุกขเดือดรอน เราก็มีกรุณา คิดชวยเหลือปลด
เปลื้องทุกขของเขา 

๓. เขาประสบความสําเร็จ ทําสิ่งท่ีดีงามถูกตอง เราก็มี
มุทิตา พลอยยินดี สงเสริมสนับสนุน 

ทานใหไว ๓ ขอ สําหรับ ๓ สถานการณเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางมนุษย ครบ คือ ปกติ ตกต่ํา ข้ึนสูง  

น้ีคือหลักของพรหมวิหารสามขอแรก ใชในความสัมพันธ
ระหวางมนุษย ดูเหมือนจะครบแลว  

แตมนุษยไมไดอยูเฉพาะกับมนุษยดวยกันเอง สิ่งท่ีรองรับ
โลกมนุษย หรือค้ําชูสังคมมนุษยไว ก็คือ “ธรรม” ไดแกหลักการ
ของกฎธรรมชาติ ความเปนไปตามหลักเหตุปจจัยท่ีแนนอน  

อันน้ีสําคัญมาก มนุษยจะอยูรวมกันดวยดีระหวางมนุษย
ไดอยางไร ถาไมนําพาความจริงของกฎธรรมชาติ ปฏิบัติผิดตอ
หลักการแหงธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ สังคมมนุษยก็จะพินาศ 
อยูไมได  

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงตรัสแสดงขอ ๔ น้ีไววา เธอจะ
สัมพันธกันดีระหวางบุคคลดวยเมตตา กรุณา มุทิตาอยางไร ก็อยา
ใหเสียธรรม ถาเธอละเมิดธรรม ทําธรรมใหเสียหาย สังคมน้ีจะอยู
ไมไดเลย เพราะวาธรรมน้ีรองรับสังคมทั้งหมด จึงใหญกวา
ความสัมพันธกับคนดวยกัน เพราะฉะน้ันก็ใหขอ ๔ มาคุมไว  



 
 
 
 
 
 

๓๘ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

คนไทยตองมีปญญา รูจักอุเบกขาใหเปน 
สถานการณสําหรับขอ ๔ ก็คือ ถาความสัมพันธระหวาง

บุคคล หรือระหวางมนุษยในสามขอแรก ไปกระทบธรรม คือไป
กระทบหลักการแหงความถูกตองชอบธรรม กฎเกณฑกติกา ก็ตอง
ถึงอุเบกขา 

ไมวาจะเปนหลักการท่ีเปนธรรมชาติก็ตาม หลักการท่ี
มนุษยเอามาบัญญัติในสังคม เชน เปนกฎหมาย หรือกติกาสังคม
ก็ตาม เรียกรวมๆ วา ธรรม 

หลักการท่ีเรียกวา “ธรรม” เหลาน้ี ท้ังสองระดับ ท้ังระดับ
ธรรมชาติ และระดับสังคม ถาหากวาความสัมพันธระหวางบุคคล
ไปกระทบเสียตอธรรม คุณจะตองหยุด เมตตาออกไปไมได กรุณา
ออกไปไมได มุทิตาออกไปไมได ไปขวนขวายไมได ตองหยุด
ขวนขวาย การหยุดขวนขวายน้ี เรียกวา “เฉย” คือ เอาธรรมไว ไม
เอาคน หรือวางคนไว วาไปตามธรรม น่ีคือ อุเบกขา  

“อุเบกขา” ก็คือหยุดการขวนขวายท่ีจะไปชวยคนน้ัน เพ่ือ
อะไร เพื่อไมกาวกายแทรกแซงกฎแหงธรรม ท้ังกฎธรรมชาติ และ
กฎหมาย เราตองหยุดตองงด แลวใหกฎออกมาแสดงตัว 

เราไมแทรกแซงเ พ่ืออะไร  เ พ่ือใหกฎธรรมชาติและ
กฎหมายน้ันแสดงผลออกมา ถามนุษยเขาไปขัดขวางกฎแหงธรรม 
สังคมก็เรรวนหมด จึงตองใหธรรมเขามาจัดการ  

หมายความวา กติกา กฎเกณฑ หลักการ ความถูกตอง
ชอบธรรมเปนอยางไร ก็ปฏิบัติไปตามนั้น น่ีคือขอ ๔ ท่ีเรียกวา 
อุเบกขา  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙ 

อุเบกขา ก็คือวา ตอไปน้ีฉันไมเอากับคุณแลวนะ ฉันไม
ขวนขวายชวยเหลือคุณแลว ฉันหยุด ฉันเฉย เพื่ออะไร เพ่ือใหมี
การปฏิบัติตามกฎแหงธรรม คือเพ่ือรักษาธรรมน่ันเอง  

เฉยตอคน แตใหธรรมเขามาจัดการ ใครมีหนาท่ีอะไร ก็วา
ไปตามน้ัน คุณเปนผูพิพากษา คุณเปนตํารวจ คุณเปนอะไร ทําไป
ตามน้ัน คือ วาไปตามความถูกตองชอบธรรม ฉันไมแทรกแซง
กระบวนการของธรรม อุเบกขาคืออันน้ี  

นาเสียดาย คนไทยไมรูจักเลย อุเบกขา ซึ่งเป็นตัวรักษา
ธรรมท่ีรองรับสังคมมนุษย์ ด้วยการหยุดความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลไว้ เพราะถึงตอนน้ัน ถาเราไมหยุดความสัมพันธระหวาง
บุคคลไว เราก็ตองเสียธรรม ฉะน้ัน อุเบกขาจึงสําคัญท่ีสุด สําคัญ
ย่ิงกวา เมตตา กรุณา มุทิตาเสียอีก เพราะรักษาธรรมไว  

สามขอแรกรักษาความสัมพันธระหวางบุคคล ระหวาง
มนุษย แตขอท่ีสี่รักษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรม ซึ่งก็
คือรักษาฐานของสังคมไว  

ฉะน้ัน ถามนุษยอยูในหลักการ ๔ ขอน้ี ก็จะมีดุลยภาพให
สังคมอยูในความพอดี  

ยามอยูดี ไมมีอะไรผิด ก็ชวยกันอยางดี มีน้ําใจ แตคุณตอง
รับผิดชอบตอความจริง คือ ตอธรรม ตอกฎเกณฑกติกา ไมให
หลักการเสีย ถาเสียเม่ือไร ก็หยุด ไมเอาดวย วาไปตามกฎแหงธรรม 

สามขอแรกใชความรูสึกมาก เมตตา กรุณา มุทิตา เปน
เร่ืองของความรูสึกท่ีดี ไมตองการปญญามากนัก ปญญาใชบาง
นิดหนอย  



 
 
 
 
 
 

๔๐ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

แตขอท่ีสี่ เห็นไดวาปญญาเปนใหญ เพราะเราจะปฏิบัติขอ
สี่ได เราตองรูวาอะไรเปนความจริงถูกตองดีงาม ธรรมเปนอยางไร 
กฎ กติกา วาอยางไร  

ขอ ๑-๒-๓ น้ัน ทําตามสถานการณ ดวยความรูสึกท่ีดีงาม 
ถาเขาอยูดี ก็มีไมตรี เขาทุกข ก็ชวย เขาสําเร็จ ก็สงเสริม แคใช
ความรูสึก ก็ไปได แตขอสี่ตองใชปญญา 

ตองมีปญญาเลิศ จึงรูจักความประเสริฐของอุเบกขา 
อุเบกขาน้ีเหนือความรูสึก ไปสูระดับความรู สามขอแรกอยู

ในระดับความรูสึก แตขอสี่เปนระดับความรู คือปญญา และ
ปญญาน้ีจะมาปรับความรูสึกใหพอดีดวย  

ถาไมมีปญญาความรู เราก็กระวนกระวายรอนใจวา เขา
ทุกข ทําไมเราไมชวย แตพอปญญามา มันก็ปรับความรูสึกวา เรา
มีเหตุผล จึงตองหยุด ปญญาปรับความรูสึกใหพอดี  

ฉะน้ัน จิตท่ีเปนอุเบกขา ซ่ึงประกอบดวยปญญา จึงเรียบ
สงบ เพราะอยูกับธรรม อยูกับความจริง เปนจิตท่ีเขาถึงความจริง 
ดวยเหตุน้ี จิตอุเบกขาทานจึงวาเปนจิตท่ีประเสริฐ เพราะมันอยูตัว
ลงตัว สงบ เรียบ อยูกับความรู  

อุเบกขาท่ีเราเอามาใชกันในหมูคนไทยน้ัน ตองระวัง ถา
เฉยเรื่อยเปอย ทางพระเรียกวา “เฉยโง” เปนอกุศล คําพระวา 
อัญญาณุเบกขา หมายถึงเฉยไมรูเร่ือง เฉยไมเอาเร่ือง เฉยไมไดเร่ือง 
แตเฉยของธรรม คือ เฉยดวยปญญา เพราะรูแลว ก็วางตัวพอดี  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑ 

โดยทั่วไป เม่ือมีสถานการณตื่นเตนเกิดข้ึน จะมีคน ๓ พวก  
๑. คนท่ีไมรูเร่ืองอะไรเลย จึงเฉย  
๒. คนท่ีรูคร่ึงไมรูคร่ึง อาจจะต่ืนเตนโวยวาย ลุกข้ึนมา

กระโดดโลดเตน แตแกไขปญหาไมคอยได บางทีตื่นเตนโวยวายไป
ย่ิงทําใหเร่ืองลุกลามใหญโต  

๓. คนท่ีรูเขาใจหมด มองเห็นวาเร่ืองน้ีเกิดข้ึนอยางไร เหตุ
ปจจัยเปนอยางไร มันจะเปนไปอยางไร จะแกไขท่ีจุดไหน ถึงจุด
ไหนจะตองทําอะไร พวกน้ีเฉยเหมือนกัน แตเฉยพรอมรอจังหวะ 
เมื่อถึงจุดน้ัน ตองทําอันน้ัน ท่ีจุดน้ัน ตองทําอันน้ัน เขาเฉย แต
พรอมท่ีจะทําไปตามลําดับ ใหถูกจุดถูกท่ี พวกน้ีแกปญหาได  

ความน่ิงเฉยดวยรูน่ีแหละ เรียกวา “อุเบกขา”  
อุเบกขาน้ีเปนธรรมสูงสุดในทางจริยธรรม สภาพจิตปกติ

ของพระอรหันต คือ อุเบกขา เพราะอยูดวยจิตที่ลงตัวพอดีดวยปญญา  
มีอุปมาอยางหน่ึง คือ เร่ืองสารถีขับรถ  
สมัยกอนน้ี คนขับรถมา เอามาผูกเขากับรถแลว มาก็พา

รถไป สารถีท่ีเชี่ยวชาญขับรถมา กอนท่ีรถจะวิ่งเขาท่ี แกก็ตองชัก
บังเหียนบาง ใชแสบาง เพ่ือใหมาพารถเขาสูทาง แลวก็ปรับ
ความเร็วใหพอดี  

พอมาวิ่งเขาทางดี และไดความเร็วพอดีตามท่ีตองการแลว 
สารถีผูเชี่ยวชาญน้ัน จะอยูพรอมดวยความตระหนักรู แกน่ังสบาย
เลย สงบน่ิง แตจิตน้ันอยูดวยความรู ไวตอการท่ีจะรับรูและ
ความคิดท่ีจะแกไข ไมวาจะมีอะไรผิดพลาด เมื่อทุกอยางลงตัวเขา
ท่ีพอดีแลว เขาน่ังสงบ และพรอมท่ีจะแกไขปญหา  



 
 
 
 
 
 

๔๒ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

ตางจากคนที่ไมชํานาญ ซึ่งตื่นเตน หวาด ไมแนใจวาจะ
เอาอยางไร จะทําอยางไร จิตไมสบาย ไมน่ิง ไมสงบ ไมลงตัว 

มนุษยท่ียังไมรูเทาทันจัดเจนโลก ไมรูความจริงของชีวิต ก็
เหมือนกับสารถีท่ียังไมเจนจบ สวนพระอรหันตน้ัน เหมือนกับ
สารถีท่ีเจนจบ ทานรูเขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง จนวางจิต
พอดีลงตัวหมด  

ตางจากมนุษยปุถุชน ท่ียังไมรูวาชีวิตน้ีคืออะไร โลกน้ีเปน
อยางไร อยากน่ัน ยึดน่ี กังวลโนน อยูดวยความหวาดหว่ันพร่ันใจ 
ตื่นเตนไป จิตลงตัวอุเบกขาไมได  

อุเบกขาน้ัน ไมตองวางหรอก มันถึงเอง เพราะมันเปน
สภาพจิตอัตโนมัติท่ีเกิดจากปญญา โดยปญญามาปรับสภาพจิต 
ฉะน้ัน ปญญา กับอุเบกขา จึงคูกัน  

พอปญญาถึงข้ันเปนโพธิญาณ หย่ังรูความจริงของชีวิต
และโลก เจนจบ รูเทาทันสังขาร จิตก็ลงตัว เรียกวาวางพอดีกับ
ชีวิตและโลก เปนอุเบกขาดวยปญญาน้ัน น่ีคือจิตพระอรหันต 
ฉะน้ัน จึงเหมือนสารถีท่ีวาเจนจบ สภาพน้ีดีแคไหน ก็ลองคิดดู  

คนท่ัวไปนึกไมออกวา อุเบกขาดีอยางไร นึกวาเฉยๆ ไมได
เร่ืองไดราว อยางน้ันเปนเฉยโง (อัญญาณุเบกขา) 

ถามองไมชัดเจน เห็นไมท่ัวระบบ                             
ก็จะพบแตความสับสน 

ลองคิดดู ไมตองเอาอุเบกขาตอโลกและชีวิตขนาดจิต
ปญญาของพระอรหันต เอาแคการรูจักปฏิบัติตอกันในสังคม  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๓ 

อุเบกขาในระดับพรหมวิหาร ไมตองถึงพระอรหันตหรอก 
อุเบกขาระดับน้ีก็คือระดับท่ีจะปฏิบัติตอกันในสังคม ท่ีวาอุเบกขา
คือสภาพจิตท่ีจะรักษาธรรมไว คือ ถาความสัมพันธระหวางบุคคล
ไปกระทบเสียหายตอธรรม ตองเอาธรรมไว  

ถาสังคมไทยปฏิบัติพรหมวิหารครบท้ังสี่ สังคมไทยเราก็ไม
เสียดุล คือ เราก็อยูกันดวยนํ้าใจ ชวยเหลือกัน แตไมไปละเมิด
กฎเกณฑกติกาหลักการแหงความเปนธรรม และใหคนรูจัก
รับผิดชอบตัวเอง มันก็ไมเสีย   

ทางฝายสังคมฝร่ังก็เสียดุล เพราะไปเอาแตอุเบกขาทา
เดียว หนักอยูแคอุเบกขา คือเอากฎเกณฑกติกาหรือกฎหมายเขา
วา ฉันไมรับรูดวยกับความสัมพันธระหวางบุคคล นํ้าใจไมมี ถา
เธอปฏิบัติตามกฎ ก็ใชได แตถาเธอผิดกฎ ฉันเลนงาน 

สังคมฝร่ังเขาหนักไปทางอุเบกขา สวนสังคมไทยเราก็หนัก
มาทางเมตตากรุณา ก็เสียดุลดวยกันท้ังคู ฉะน้ัน สังคมฝร่ังจึง
เครียดแหงแลง มีทุกขทางใจมาก สวนสังคมไทยคนก็ไมคอยคิด
พึ่งตัวเอง ออนแอ แลวก็เสียความเปนธรรม รักษาหลักการไมอยู  

เมื่อคนออนแอ หวังพ่ึงคนอื่น ไมดิ้นรนขวนขวาย ก็ตกอยู
ในธรรมท่ีเปนอกุศลขอสําคัญ คือ ความประมาท เรียกวาตกอยู
ในความประมาท กลายเปนสังคมท่ีมีความประมาทสูง ก็เสีย
หลักการใหญอีก  

พระพุทธศาสนาถือวา หลักความไมประมาทนี้สําคัญย่ิง 
คนจะตองมีความไมประมาท จะมัวนอนใจ ปลอยอะไรๆ เร่ือย
เฉื่อยไปไมได  



 
 
 
 
 
 

๔๔ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

การกลอมใจดวยความหวัง ไมวาจะหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
หวังพึ่งเทวดา หวังพ่ึงผูใหญ หรือหวังพึ่งใครก็ตาม เมื่อหวังพึ่งแลว 
กลอมใจตัวเองอยู ก็สบาย ไมดิ้นรนขวนขวาย ก็คือประมาท อยู
ดวยความกลอมใจ  

ฉะน้ัน สังคมไทยจึงพลาดมาก เพราะมีพรหมวิหารไมครบ
สี่ เมื่อไมครบ ก็จึงเอียง เสียดุล ตกเปนประมาทไป ตองแกกันมาก
ท้ังปญหาชีวิต และปญหาสังคม เพราะเราจับจุดไมถูก 

นักสังคมวิทยาหลายคนบอกวา สังคมไทยหนักในระบบ
อุปถัมภ “ระบบอุปถัมภ์” น้ันมาอยางไร แลวมันทําใหสังคมของเรา
เสียอยางไร ก็วากันไป  

แตเราไมไดมองใหครบท่ัวตลอดระบบตอระบบวา ระบบ
อุปถัมภน้ี ตองมีดุลดวย ดุลน้ีคืออะไร ก็คืออุเบกขา อุเบกขามา
รักษาธรรมไว เขาไม รูอันน้ี ไมเขาใจ ดีไมดี ก็ไปช่ืนชมสังคม
ตะวันตกเสียอีก ไปสุดทาง เสียดุล บางคนก็ชอบไปเลยวา ดีแลว 
สังคมไทยมีน้ําใจ  

แตละฝายในท้ังสองพวกน้ี ไดแคอยางเดียว ก็เสียตะแคงกัน
ไป ไมรูวาอยางไหนแคไหนทําใหสังคมของเราเสีย และจะแกอยางไร 

จะรักษาสังคมไทย ใหท้ังสุขใสและเขมแข็ง                
ตองไมเอาธรรมไปห่ันแบงใหกระจัดกระจาย 

ฉะน้ัน ธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสมาเปนชุดๆ น้ีสําคัญมาก 
ตองตีใหแตก ตองเห็นชัดวา ทําไมถึงตองเทาน้ีขอ 

เวลาสอนจริยธรรม เอาแตเมตตามาสอน เอาแตกรุณามา
สอน ก็ทําใหระบบเสียหมด  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๕ 

เพราะอะไร? ก็เพราะธรรมของทานเปนระบบ เปนองครวม 
พรหมวิหาร ๔ ขอตองมาท้ังชุด ถาขาดองคประกอบ ก็ไมเปน
พรหมวิหาร ไมเปนเศียรพระพรหม ไมครบ ๔ พักตร 

ทําไมพระพุทธเจาจึงทรงเรียกวาพรหมวิหาร เพราะเปน
ธรรมเคร่ืองอยูของพรหม  

ภูมิหลังมีวา สังคมอินเดียน้ันเชื่อวาพระพรหมเปนผูสราง
โลก แลวตอไปโลกพินาศ พระพรหมก็สรางใหม มนุษยไมตองคิด
อะไร ก็อยูกันไป  

น่ีเทากับพระพุทธเจาทรงเตือนวา อยาไปรอพระพรหมท่ี
เปนเทพเจามาสรางโลกเลย จะทําใหเราไมรับผิดชอบ แลวพาลทํา
อะไรตอมิอะไรใหโลกพินาศไป แลวก็รอใหพระพรหมมาสรางใหม 
มันไมเขาเร่ือง เราทุกคนตองมาชวยกันรับผิดชอบสรางโลกน้ี ทุก
คนตองเปนพรหม 

พระพุทธศาสนาจึงยายพระพรหมจากเทพเจา มาใหทุก
คนเปนพระพรหม ดวยการมีพรหมวิหาร ถาคุณปฏิบัติตามน้ี คุณก็
เปนพรหม  

พรหมวิหารเปนธรรมประจําใจของพรหม เปนเครื่องอยู
ของพรหม เราเปนพรหมดวยการอยูในหลักสี่ประการน้ี เมื่อเราอยู
อยางน้ัน เราก็เปนผูสรางโลกและเปนผูผดุงโลก  

หนาท่ีของพรหม คือสรางและผดุงโลก เมื่อมนุษยปฏิบัติ
ตามหลักพรหมวิหาร ๔ มนุษยทุกคนก็จะเปนผูสรางและผดุงโลก 
เปนพรหมดวยกันท้ังหมด  

เปนอันวา พระพุทธเจ้าไม่ให้รอพระพรหมเทพเจ้า แต่ให้
มนุษย์ทุกคนเป็นพระพรหมเอง  



 
 
 
 
 
 

๔๖ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

จะเปนพรหมอยางไร ก็ตองปฏิบัติใหครบระบบท้ังสี่ขอน้ี 
คือ เมื่อคนอื่นเขาอยูเปนปกติ เราก็มีเมตตาไมตรี เขาทุกขยาก
เดือดรอนตกต่ํา เราก็มีกรุณาท่ีจะชวยเหลือเขา เม่ือเขาประสบ
ความสํ า เ ร็ จ ทํ า ถูกต อ ง ดี งาม  เ ราก็ มีมุ ทิต า  ส ง เส ริม เขา 
ความสัมพันธระหวางบุคคลก็เปนไปตอกันดวยดี 

แตอยางท่ีวาแลว ความสัมพันธระหวางมนุษยไมเพียงพอ 
ตองมีสิ่งท่ีรองรับสังคมอีกช้ันหน่ึง สิ่งท่ีรองรับสังคม ก็คือธรรม เรา
จึงตองรักษาธรรมดวย ฉะน้ัน เมื่อมนุษยสัมพันธกันไปในสามขอ
แรก หากไปกระทบธรรมก็ตองหยุด คือมี อุเบกขา ไมเอาคน หันไป
เอาธรรม จึงจะเรียกวาปฏิบัติไดครบท้ังระบบ  

ถามนุษยปฏิบัติอยางน้ี สังคมอยูไดแน ธรรมชุดน้ีสําคัญ
มาก ตองมองความหมายใหเขาใจ มิเชนน้ันพระพุทธเจาไมตรัส
เปนชุดหรอก ก็จะตรัสเปนขอๆ  

ธรรมในพระพุทธศาสนา ใหสังเกตวาตรัสไวเปนชุดๆ มี
หน่ึง สอง สาม สี่ ตองมาเปนชุดๆ หรือเปนระดับข้ัน น่ีแหละท่ี
เรียกวาระบบองครวม บูรณาการ หรืออะไรแบบนี้ มีมานานแลว  

ถาปฏิบัติไมครบสี่ ไมบูรณาการ ก็จะเสียดุล ท่ีเราพูดกัน
วาตองมีดุลยภาพ ตองบูรณาการ ตองเปนองค์รวม น้ัน อยูในน้ี
หมด เพราะวาพระพุทธเจาไมไดประดิษฐธรรมข้ึนมาเอง แต
พระองคเอาจากความเปนจริงในธรรมชาติ  

ดังท่ีตรัสวา ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด ความจริงมันก็มีอยู
ของมันตามธรรมดา ตถาคตคนพบความจริงแลว ก็นํามาเปดเผย 
ชี้ แ จ ง  แนะ นํ า  อธิ บ าย  ทํ า ให เ ข า ใ จ กั น ง า ย  ธ ร รมขอ ง
พระพุทธศาสนาจึงต้ังอยูบนความจริงของธรรมชาติ  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๗ 

การสอนและปฏิบัติธรรมโดยเลือกเอามาเฉพาะเปนขอๆ 
น่ันเองที่ทําใหยุง คนไทยก็เลยไปติดแนวคิดแยกสวนแบบฝร่ัง  

ดังปรากฏการสอนจริยธรรม ในหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ บางทีก็มาคิดกันวา เราจะเอาธรรมะขอไหนมาสอนดี  

เวลาจัดหลักสูตร ก็ดึงเอาธรรมขอน้ันขอน้ีมา ทานจัดไว
เปนหมวดๆ อยูแลว แตเราไปดึงเอาเมตตามา กรุณาก็ชอบ เลย
เอามาดวย เอาเมตตากรุณามา แตสองขอท่ีเหลือไมเอา สติน้ัน
สําคัญนัก ก็เอาสติมา แตสัมปชัญญะวายากไป ก็ไมเอามา  

ไปเที่ยวดึงโนนมา น่ันชิ้นหน่ึง น่ีชิ้นหน่ึง มาเปนจริยธรรมที่
เราเลาเรียนกัน แลวคิดดูซิ มันจะไมยุงหรือ มันก็ไมเปนระบบ ไม
ครบกระบวนของธรรม  

ถาเรียนธรรมใหดี เพียงแคเรียนชุดเดียว ก็โยงไปหาเร่ือง
อื่นไดหมด เพราะมันเปนสิ่งท่ีอยูในระบบ มันสัมพันธกัน มันตอง
โยงกัน ถาเราเขาใจจริง พอเริ่มจากจุดเดียวน้ี ก็จะโยงไปหาเร่ือง
อื่นๆ ได แจมแจงไปดวยกัน เพราะเปนระบบความสัมพันธ  

แตน่ีไปเท่ียวดึงมาทีละอัน ทีละขอ เลยสับสนหมด เรา
สรางหลักสูตรจริยธรรมในเมืองไทยโดยเรียนธรรมเปนขอๆ จึงตอง
เรียกวาจริยธรรมแบบรายการสินคา เหมือนทําบัญชีรายการ
สินคา วาหน่ึง สอง สาม สี่ ฯลฯ 

หัวใจของเร่ืองคือ ตอง มองธรรมเปนระบบ คือเป็น
ระบบความจริงของชีวิตและของโลกนี้ เป็นระบบองค์รวมท่ีองค์
ร่วมท้ังหลายสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยส่งผลต่อกันดําเนินไป ซึ่ง
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนํามาสอน  



 
 
 
 
 
 

๔๘ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

เอาสันโดษ + ไมสันโดษ                                    
เปนบทพิสูจนการสรางสรรคสังคมไทย 

ถามองความหมายของธรรม ตองตีใหถึงความสัมพันธ 
อยางนอยใหรูวาจุดหมายของแตละขอๆ น้ัน คืออะไร  

ดังเชน “สันโดษ” เรามักไปติดกับความหมายวาคืออะไร  
แตท่ีจริงน้ัน กอนจะเขาใจความหมายของคําวาสันโดษ ตองรูวา 
สันโดษเพื่ออะไร มิฉะน้ันความหมายของสันโดษก็จะไมชัด  

พอ เ ร าบอก ได ว า อั น น้ี เ พ่ื อ อั น น้ั นป บ  ก็ ม อ ง เ ห็ น
ความสัมพันธในระบบทันที และความหมายก็ชัดข้ึนมา 

ถาเราเห็นความสัมพันธ ความหมายของมันก็จะชัดข้ึนมา
ดวย ตัว “เพื่ออะไร” น้ี คือตัวความสัมพันธ ซึ่งทําใหเกิดระบบทันที  

พอมองเห็นระบบแลว ความหมายของแตละสวนจะชัดข้ึน 
จะมองเห็นวา แตละสวนทําหนาท่ีอะไร เพ่ืออะไร ในระบบ
ความสัมพันธน้ัน ทุกอยางจะชัด เพราะเห็นมันไปสัมพันธกับอัน
โนนอันน้ี  

สันโดษ น้ัน หนาท่ีของมัน พูดอยางกวางท่ีสุด ก็คือมา
หนุนกระบวนการปฏิบัติ เพื่อนําไปสูจุดหมายของพระพุทธศาสนา  

สันโดษจะมาหนุนกระบวนการปฏิบัติไปสูจุดหมายของ
พระพุทธศาสนาอยางไร ก็ตองดูวามันสัมพันธกับธรรมขออื่นๆ ใน
ระบบท้ังหมดของพระพุทธศาสนาอยางไร ตองตีใหแตก  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๙ 

พอเห็นระบบความสัมพันธ ก็จะเห็นวาสิ่งน้ันทําหนาท่ี
อยางไร ความหมายจะมาเอง เพราะความหมาย มาจากความมุง
หมาย 

สันโดษน้ีเปนเร่ืองใหญ พระพุทธเจาตรัสสอนใหสันโดษ
แลว ทําไมตรัสสอนใหไมสันโดษ แถมความไมสันโดษยังเปน
หลักธรรมสูงท่ีกวาสันโดษอีก แลวยังสอนวิริยะไวคูกับสันโดษดวย  

ขอตอทายอีกหนอย พระพุทธเจาตรัสไววา ท่ีเราตรัสรูน้ี 
เพราะไมสันโดษ ท้ังในพระสูตรและพระอภิธรรมแสดงหลักความ
ไมสันโดษน้ีไว มีสาระตามพุทธพจนวา  

ภิกษุท้ังหลาย ท่ีเราตรัสรู บรรลุโพธิญาณน้ี ก็ไดประจักษ
คุณคาของธรรม ๒ ประการ คือ  

๑. ความไมสันโดษ ในกุศลธรรมทั้งหลาย  
๒. ความไมระยอ ในการบําเพ็ญเพียร 
พระพุทธเจาตรัสรูเพราะไมสันโดษ เราก็ตองมาตีให

แตกวา สันโดษก็ทรงสอนแลว ทําไมมาตรัสสอนเรื่องไมสันโดษ จะ
ตีกันวุนไหม  

ท่ีจริง สองอยางน้ีอยูในระบบ จะไมยุงกัน ท่ีพระพุทธเจา
ตรัสน้ัน ไมหยุดแคสันโดษเฉยๆ ตองมีสันโดษในอะไร ก็สันโดษใน
สิ่งเสพ และไม่สันโดษในอะไร ก็ไมสันโดษในกุศลธรรม พอสันโดษ
ในวัตถุสิ่งเสพปบ ก็มาหนุนความไมสันโดษในกุศลธรรมทันที 

เมื่อสันโดษในสิ่งเสพ เราก็มีความสุขไดงาย แตแคน้ันไม
ถูกท้ังหมด แคน้ันยังไมพอ อันน้ันดีแลว ไดสวนหน่ึง แตสันโดษท่ี
ทําใหสุขไดงายดวยวัตถุนอยน้ี มันทําใหเราไมเสียเวลา แรงงาน 
และความคิด ไปกับการหาสิ่งเสพ  



 
 
 
 
 
 

๕๐ จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือ ข้ึนเหนือไปนําเขา 

คนท่ีไมสันโดษน่ี ความสุขอยูกับสิ่งท่ียังไมได ยังไมมี และ
ชีวิตอยูท่ีการพยายามหาวัตถุสิ่งเสพเขามา เวลา แรงงาน ความคิด 
ไปรวมอยูท่ีน่ันหมดเลย เวลาของชีวิตแตละวันๆ หมดไปๆ  

พอสันโดษปบ ตัวเองสุขสบายไดงาย ก็สงวนเวลา แรงงาน 
และความคิดท่ีจะตองไปพยายามด้ินรนหาสิ่งเสพน้ันไว แลวก็เอา
เวลา แรงงาน และความคิดน้ัน ไปทุมเทใหกับการสรางเสริมกุศล
ธรรม เพื่อสรางสรรคสิ่งดีงามดวยความเพียร มีวิริยะ  

ถาเปนกุศลธรรมแลว ทานไมใหสันโดษเลย ตองไมอ่ิม ตอง
ไมพอ ตองทํายิ่งข้ึนไป เพ่ือสรางสรรคประโยชนสุขและความดีงาม 
โดยเอาเวลา แรงงาน และความคิด ที่ไดจากการสันโดษใน
วัตถุเสพน้ี ไปทุมใหแกความไมสันโดษในการสรางกุศลธรรม 
นี่คือ สันโดษและไมสันโดษ สองขอนั้นเขาคูกันแลว ก็รับกันหนุนกันดีไปเลย 

เพียงแควา ถาคนไทยรูจักสันโดษในการเสพบริโภค และ
ไมสันโดษในการสรางสรรคสิ่งดีงาม สังคมไทยก็พรอมจะเดินหนา 
ธรรมขออื่นก็เรียงหนาเขามารับใช จะไมตองเปนเหยื่อใคร และไม
นานเกินรอ ก็จะขึ้นเหนือไปนําเขา  

พรอมกันน้ัน ดวยการพัฒนาคน ท่ีถึงข้ันใหสามารถนําการ
เปลี่ยนแปลงแกสังคม ก็จะแกปญหาของโลกได และนํามาซึ่ง
ความสําเร็จท่ีแทจริงของมนุษย คือ ชีวิตท่ีดีงาม โลกท่ีร่ืนรมย และ
สังคมท่ีมีสันติสุข 

เร่ืองธรรมท่ีโยงกันเปนระบบ และหนุนกันเปนกระบวนการ
น้ี พูดไวเปนตัวอยางเทาน้ีกอน  
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